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Pandemi, Dayanışma ve Toplumsal Cinsiyet 
 

SU Gender olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde pandemi 

konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde tartışma ihtiyacı duyu-

yoruz. Bu sebeple hem konuya dair yayın ve etkinlikleri derle-

mek hem de güncel duyuruları ve acil danışma hattı bilgilerini 

paylaşmak amacıyla bir sayfa oluşturduk. İlgili sayfaya 

bit.ly/GenderPandemic adresinden erişebilirsiniz. Sosyal 

medya hesaplarımızdan konuyla ilgili düzenli paylaşımları 

#GenderPandemic etiketiyle yapıyoruz.  

 

Sizleri de bize katılmaya, umut ve dayanışmayı birlikte büyüt-

meye çağırıyoruz. Siz de bu sayfaya katkıda bulunmak isterse-

niz sugender@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderebilir-

siniz. 
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Aslı Karataş’la Masallar ve Toplumsal Cinsiyet  
 

Mor Sertifika Programı olarak 16 Nisan’da düzenlediğimiz webi-

narda feminist aktivist ve avukat Aslı Karataş’la yeni çıkan kitabı 

Uyuyan Güzel Uyandı üzerinden masalların toplumsal cinsiyete 

dair ne gibi önermelerle dolu olduğunu tartıştık. Yaygın olarak bi-

linen ve çocuklara anlatılan masallardan verdiği örneklerle ko-

nuyu ele alan Aslı Karataş, bu masalları nasıl dönüştürebileceği-

mize dair fikirlerini de katılımcılarımızla paylaştı. Webinarın kaydına 

ulaşmak isterseniz morsertifikaprogrami@sabanciuniv.edu adre-

sine email atabilirsiniz.  

 

 
 

Kendine Ait bir Webinar 

 

Mor Sertifika Programı olarak 21 Nisan’da salgın sırasında evden 

çalışma hallerinin toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alındığı bir 

webinar düzenledik. Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda eserin-

den yola çıkarak kadınların evde yaratıcı üretim yapabilmeleri 

için vakit ve mekan bulabilmesi üzerine düzenlediğimiz etkinlikte 

Hülya Adak’ın konuşması ardından webinar katılımcılarının da de-

neyimlerini dinleme fırsatı bulduk. Webinarın kaydına ulaşmak is-

terseniz morsertifikaprogrami@sabanciuniv.edu adresine email 

atabilirsiniz. 
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Sabancı Üniversitesi Çalışanlarına Yönelik Eğitimler Başladı  

Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları departmanı iş birliğiyle SU 

Gender olarak 2020 yılı içerisinde üniversite bünyesindeki idari bi-

rimlere toplumsal cinsiyet odaklı eğitimler düzenlemeye başladık. 

9 Nisan’da online olarak gerçekleşen ilk eğitimi İnsan Kaynakları 

departmanının katılımıyla toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavram-

lar üzerine yaptık. 21 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz ikinci eğitimde 

ise insan kaynakları alanında iyi örnekleri inceleyerek Sabancı Üni-

versitesi’ni nasıl daha kapsayıcı bir alan haline getirebiliriz üzerine 

kafa yorduk. Eğitimler önümüzdeki ayda Öğrenci Kaynakları biri-

minin katılımıyla devam edecek. 
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 SU Gender Direktörü Hülya Adak, merkezin uluslararası-

laşma çalışmaları kapsamında Şubat-Mart-Nisan ayları 

boyunca ziyaret, konuşma ve görüşmeler yaptı. Duke 

University'de bir dizi konuşma yapan Adak, Columbia 

University Sakıp Sabancı Center For Turkish Studies'de 

Ayşe Kadıoğlu başta olmak üzere akademisyenlerle iş-

birliği olasılıklarıyla ilgili görüştü. Ayrıca, Freie Universitat 

Berlin ile geliştirdiğimiz işbirliği kapsamında Erasmus de-

ğişim programı kapasitelerinin artırılması amacıyla Ayşe 

Tetik'i İstanbul'da ağırladık. Merkezler üzerinden ve top-

lumsal cinsiyet çalışmaları ekseninde Freie Universitat 

Berlin'le Erasmus programları kapsamında lisans ve lisan-

süstü kapasiteleri artırılacak. SU Gender 2020-2021 aka-

demik yılında Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yan dalını 

seçen ve/ya Kültürel Çalışmalar Programı'ndaki lisans 

öğrencilerine burs, Kültürel Çalışmalar yüksek lisans öğ-

rencilerine de asistanlık verecek.  

 

 10 Nisan’da Açık Radyo’da yayınlanan Hikayenin Her 

Hali programcılardan SU Gender araştırmacısı Kristen Bi-

ehl COVID-19, halk sağlığı ve toplumsal cinsiyeti konuş-

mak üzere Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk 

Sağlığı Öğretim üyesi Yeşim Yasin’i programına konuk 

etti. Programın kaydına ulaşmak için tıklayın. 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz Ay Nerelerdeydik? 

https://acikradyo.com.tr/podcast/223586
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 Ayşecan Terzioğlu, 21 Nisan’da iki etkinlikte daha ko-

nuşmacı olarak yer aldı. Sabancı Üniversitesi Mezunlar 

Ofisi tarafından düzenlenen “Covid-19 ve Toplumsal 

Değişimlerin Gizli Öznesi Olarak Salgınlar” isimli etkinlik 

instagram’dan canlı yayınlandı. Columbia Global   

Centers Istanbul Direktörü İpek Cem Taha'nın ev sahipli-

ğinde düzenlenen "COVID-19 Nasıl Bir Toplumsal Dönü-

şüm Getirecek?" başlıklı diğer konuşmanın kaydına eriş-

mek için tıklayın.  

 

 SU Gender ekibi olarak 17 Nisan’da Online Eğitim Araç-

ları konulu bir eğitim aldık. İletişim Uzmanı Kenan Dur-

sun’un gerçekleştirdiği eğitimde çevrimiçi eğitim araç-

ları tanıtılırken, ekip olarak konuyla ilgili tartışma fırsatı 

bulduk.  

 

 30 Nisan’da GEARING-Roles projemiz kapsamında Yel-

low Window ve Gender Academy tarafından düzenle-

nen Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarında Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Karşılaşılan Sorunlar ve Önyar-

gılar konulu bir webinara katıldık. Bu webinardan edin-

diğimiz bilgilerle Sabancı Üniversitesi’nde Cinsiyet Eşitliği 

Eylem Planı’nı tasarlama stratejilerimizi şekillendireceğiz.  

 

 Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SU Gender üyesi 

Ayşecan Terzioğlu 17 Nisan’da Salgında Adalet ve Sağ-

lık isimli #MADakademi buluşmasına Fatih Artvinli ile bir-

likte katıldı. Konuşmanın kaydına ulaşmak için tıklayın.  

 
 

 

Geçtiğimiz Ay Nerelerdeydik? 

https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&app=desktop
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Önümüzdeki Ay Neler Var? 
 

Cinsel Taciz ve Şiddetle İlgili Webinar Serisi 
 

SU Gender olarak pandemi sürecinde cinsel taciz, cinsiyete dayalı 

şiddet, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını tartışmak ve diğer üniver-

sitelerin, araştırma merkezlerinin ve sivil toplum kurumlarının dene-

yimlerini dinlemek amacıyla uluslararası bir webinar serisi başlatı-

yoruz. Uzmanların ve akademisyenlerin konuşmacı olacağı seri 

Mayıs ayında başlayacak. Webinar serisiyle ilgili duyuruları web si-

temizden ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.  

 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuruları 
 

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 
 

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

