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SU Gender 8 Mart Etkinlikleri 
 

SU Gender olarak her sene bir tema etrafında şekillendirdiğimiz 

8 Mart Etkinlik Serisinin bu seneki başlığı: Toplumsal Cinsiyet, 

Ekoloji ve İklim Acil Durumu oldu. Mart ayına yayılan etkinlikler 

kapsamında bilgi yarışması, film gösterimi, atölye ve paneller 

planladık. Dünya genelinde yaygınlaşan COVID-19 salgının-

dan kaynaklı olarak etkinliklerin bir kısmını ileride açıklayacağı-

mız bir tarihe erteledik. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi öğretim 

üyeleri, çalışanları ve öğrencilerinin bizimle paylaştığı 8 Mart 

mesajlarını görseller yoluyla kampüste ve sosyal medya üzerin-

den yaygınlaştırdık. Bu yılki ortak 8 Mart mesajımızı “Sesimiz, 

mücadelemiz özgür bir yaşam için” olarak belirledik ve bu me-

sajı birçok farklı dile çevirerek görselleştirdik.  
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Kampüste Feminist Bilgi Yarışması 
 

8 Mart vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında her yıl ol-

duğu gibi bu yıl da Sabancı Üniversitesi kampüsünde 9 Mart günü 

Feminist Trivia/ Bilgi Yarışması düzenledik. 10 soruda kadın ve 

LGBTİ+’ların mücadele tarihine ve 8 Mart temamızla bağlantılı 

olarak ekoloji mücadelesine dair bilgiler içeren yarışmaya hem 

çalışanlar hem de öğrenciler katıldı. Yaklaşık bir saat süren etkin-

likte cevap kağıtları değerlendirilirken doğru yanıtlar da hep bir-

likte tartışmaya açıldı. 
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Öğrencilerle Cinsiyet Eşitliği Planını Tartıştık  

Üniversitemizdeki tüm öğrencileri açık çağrıyla davet ettiğimiz 

Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (CEP) hazırlama çalışmamızı 5 Mart’ta 

kampüste gerçekleştirdik. GEARING-Roles “Araştırma Kurumla-

rında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek İçin Cinsiyet Eşitliği 

Eylemleri” projesi kapsamında üniversitemizin tüm paydaşlarıyla 

beraber ortaya çıkardığımız CEP’in katılımcı çalışmalarla içeriğinin 

belirlenmesi sonrasında proje partnerlerimizle paylaşacak ve üni-

versite yönetiminin onayına sunacağız. 

 

 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Göç Konulu Kitabımız Yayında 

 

SU Gender olarak Göç Araştırmaları Derneği (GAR) ile beraber 

hazırladığımız “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç 

Araştırmaları" e-kitabı 31 Mart’ta yayınlandı. Kitaba web sitemizin 

yayınlar kısmından veya bit.ly/gocvetc adresinden ulaşabilirsiniz. 
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ADP Seminerinde Toplumsal Cinsiyeti Konuştuk 
 

Sabancı Üniversitesi Akademik Destek Programı tarafından dü-

zenlenen seminer dizisinde toplumsal cinsiyet odağında bir se-

miner verdik. SU Gender Eğitim Koordinatörü Emirhan Deniz Çe-

lebi tarafından 3 Mart’ta verilen seminerde toplumsal cinsiyetin 

temel kavramları, ayrımcılık ve cinsiyete dayalı mitler konuşuldu, 

katılımcıların soruları cevaplandı. Akademik Destek Programı,bu 

seminer serisi kapsamında ünlü karikatür sanatçısı Aslı Alpar’ın 

sokak hayvanları için başlattığı Mırmır Kart projesini destekledi-

ğini açıkladı. Etkinlik sonrasında konuşmacıya kendi karikatürü 

takdim edildi. 
 

 
 

Mor Sertifika Webinar Buluşmaları 
Mor Sertifika Programı, Mart ayında da webinar toplantıları ile 

bir araya gelmeye devam etti. Mor Sertifika Programı Yaz Okulu 

ve Genç Mor Sertifika katılımcıları için düzenlenen Bir Öğrencim 

Gelse-2 isimli oturumda katılımcılarımız Dr. Seven Kaptan ile bir 

araya gelerek sorularını ilettiler ve sohbet ettiler. Genç Mor Ser-

tifika Programı katılımcısı öğretmen adayları ile bir araya geldi-

ğimiz Genç Mor Sertifika Programı takip toplantısında, katılımcı-

ların eğitimden dönüşten sonra yaşadığı süreci değerlendirdik. 

Genç Mor Sertifika Programı ve Yaz Okulu katılımcıları ile düzen-

lenen Toplumsal Cinsiyet ve Göç oturumunda ise katılımcılarımız 

Mert Koçak ile buluşarak akıllarında kalan sorulara yanıt buldu-

lar. Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen ve tüm Tür-

kiye’ye açık olan Pijamalı Performans Buluşmaları-1 isimli otu-

rumda katılımcılar bir araya gelip eğlenceli vakit geçirdi. 
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Açık Kapı İlk Buluşmasını Gerçekleştirdi 
 

Sabancı Üniversitesi öğrencileri için toplumsal cinsiyet konularını 

özgür ve güvenli bir alanda konuşabilecekleri bir ortam yarat-

mak amacıyla düzenlediğimiz Açık Kapı etkinliklerinin birincisini 

6 Mart’ta gerçekleştirdik. Birinci etkinliğimizin teması "Trans Görü-

nürlüğü ve Nefret Söylemi" oldu. Açık Kapı etkinliklerini bahar dö-

nemi boyunca yaşanan gelişmeler akabinde online olarak de-

vam edecek. İkinci buluşmamızın tarihini ve bilgilerini sosyal 

medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.  

 

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak veya katılmak için  

sugender@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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 SES Eşitlik ve 

Dayanışma 

Derneği ta-

rafından, bu 

sene birincisi 

düzenlenen 

Mentörlük 

yürüyüşü’ne 

Mor Sertifika Ekibi olarak katıldık. Ekibi temsilen katılan 

Ceyda Karadaş, hem SES Eşitlik ve Dayanışma Ekibi ta-

rafından düzenlenen açılış organizasyonunda diğer 

mentör ve mentilerle bir araya geldi, hem de kendisi ile 

eşleşen üniversite öğrencisi genç kadın ile 3 saat bo-

yunca Beşiktaş’ta yürüyerek sohbet etti. 

 

 

 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Li-

sesi’nde düzenlenen Toplumsal 

Cinsiyet Söyleşisi’ne Mor Sertifika 

ekibi olarak katıldık. Yaklaşık 60 öğ-

rencinin katıldığı ve Beşiktaş Sakıp 

Sabancı Anadolu Lisesi Model Bir-

leşmiş Milletler Topluluğu tarafın-

dan düzenlenen etkinliğe öğrenci-

ler büyük ilgi gösterdi. Soruları ve 

yorumları ile öğrenci ve öğretmen-

lerin katkı sağladığı görüşmede toplumsal cinsiyetin te-

mel kavramlar, güncel sorunlar ve haklarımızı konuştuk. 

Geçtiğimiz Ay Nerelerdeydik? 
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Önümüzdeki Ay Neler Var? 

 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuruları Açıldı 

 
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan 

meslektaşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sa-

bancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin de deste-

ğiyle SU Gender tarafından verilen bir makale ödülüdür. 2010 yı-

lından bu yana verilen ödülün amacı, Türkiye üzerine toplumsal 

cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları 

teşvik etmektir. Ödül, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yük-

sek lisans derecesini son iki yıl içerisinde almış araştırmacılara açık-

tır. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu yılki son başvuru tarihi 2 

Ekim 2020'dir. 
 

 

 

 

 

 

https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/dicle-ko%C4%9Fac%C4%B1o%C4%9Flu-makale-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
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Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2020 Başvuruları Başladı 
 

SU Gender olarak demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cin-

siyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin 

Tekeli’nin anısına başlattığımız ödül, dördüncü senesi için başvu-

ruları bekliyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları 

desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli 

Araştırma Ödülü ile bu konularda araştırma yapanları bir araya 

getirecek besleyici ve ilham verici bir alan açmayı umuyoruz. 

Son başvuru tarihi 9 Ekim 2020’dir. 

 

 

 Sabancı Üniversitesi  

Toplumsal Cinsiyet ve  

Kadın Çalışmaları  

Mükemmeliyet Merkezi  

ADRES:  

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite  

Caddesi No:27 Tuzla, 34956 İstanbul 

TELEFON: 

(216) 483 93 30 

E-POSTA: 

sugender@sabanciuniv.edu  

 
Etkinliklerimizden ve projelerimizden ha-

berdar olmak için bizi aşağıdaki sosyal 

medya adreslerimizden takip edebilirsi-

niz! 
 

Facebook:   

facebook.com/SUGender 
 

Twitter:  

twitter.com/SUGenderCenter  
 

Instagram:   

instagram.com/sugendercenter  
 

Web:  sugender.sabanciuniv.edu 
 

LinkedIn:    
l inkedin.com/company/sugender 

https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/%C5%9Firin-tekeli-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/%C5%9Firin-tekeli-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1

