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Genç Mor Sertifika Mardin’deydi 
 

Sabancı Vakfı tarafından 13 yıldır desteklenen Mor Sertifika 

Programı’nın en önemli faaliyetlerinden olan Genç Mor Serti-

fika Programını, 4-9 Şubat tarihleri arasında Mardin’de düzen-

ledik. 865 öğretmen adayının başvurduğu programa kabul 

edilen 35 katılımcı ile Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde 

bir araya gelerek şiddetten hukuka, göçten edebiyata pek 

çok alanı toplumsal cinsiyet bağlamında inceledik. Oturumla-

rın yanı sıra çeşitli atölyelerin de gerçekleştiği programda, Sa-

kıp Sabancı Mardin Kent Müzesi rehberli turu ve film gösterim-

leri ile keyifli zaman geçiren katılımcılar sertifikalarını alarak 

programı başarıyla tamamladılar. 
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SU Gender ve Freie Universität Türkoloji Enstitüsü İşbirliği 
 

SU Gender ile Free University Berlin (FUB) The Institute of Turkology 

işbirliği ile Türkiye’den ve Almanya’dan akademisyenlerin toplum-

sal cinsiyet çalışmalarını paylaştığı “Almanya ve Türkiye’de Cinsi-

yet Çalışmaları Çağdaş Zorluklar Semineri” 14 Şubat’ta düzen-

lendi. Büyük ilgi gören seminer sonrasında katılımcıların soruları ce-

vaplandı. Ardından düzenlenen toplantıda Freie Universität 

Margherita von Brentano Merkezi ve SU Gender eğitim alanında 

yaptıkları çalışmaları birbirlerine sundu ve olası işbirliği imkanları 

üzerine tartışma fırsatı buldu. 

 

 
 
 

SU Gender Erasmus+ Programına Katıldı 
 

SU Gender Eğitim Koordinatörü Emirhan Deniz Çelebi 2020 Eras-

mus Staff Exchange programı çerçevesinde Berlin’de Freie Uni-

versity Margherita von Brentano Toplumsal Cinsiyet Merkezi’ni zi-

yaret etti. Hareketlilik süreci boyunca Türkoloji lisans bölümü öğ-

rencilerine Mor Sertifika Programı kapsamında üretilen Mor Dos-

yaların tanıtımını yapan Çelebi aynı zamanda toplumsal cinsiyet 

üzerine öğrencilerle söyleşti. SU Gender’ın eğitim çalışmalarının 

çerçevesini MvBZ’nin eğitmenleri ile paylaşan Çelebi, diğer mer-

kezin eğitim alanında yaptıklarını dinledi. Eğitim modüllerinin ve 

bu modüllerde kullanılan materyallerin karşılıklı olarak tartışıldığı 

toplantıda iki merkezin gelecek çalışmaları üzerine de konuşuldu. 
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Açık Kapı Etkinlikleri Başladı! 

SU Gender Cinsiyet Eşitliği Programı 

kapsamında düzenlediğimiz Açık Kapı 

etkinliğinin tanıtım toplantısını 11 Şu-

bat’ta düzenledik. Etkinliğin amaçla-

rını öğrencilere anlattığımız toplantıda 

aynı zamanda merkezi ve programları 

öğrencilere tanıttık. Yuvarlak masa for-

matında gerçekleşen buluşmada, 

uzun vadede etkinliklerin nasıl geliştiri-

lebileceğine dair öğrencilerden geri 

bildirimler aldık. Açık Kapı etkinliğinin 

Mart buluşması 06 Mart tarihinde, 

“Trans Görünürlüğü ve Nefret Söylemi” 

başlığıyla merkez eğitimi koordinatörü 

Emirhan Deniz Çelebi kolaylaştırıcılı-

ğıyla düzenlenecek. Eğer Sabancı Üni-

versitesi öğrencisiyseniz, SU Gender ve 

Açık Kapı etkinlikleri hakkında daha 

fazla bilgi almak veya katılmak için        

sugender@sabanciuniv.edu adresine 

e-posta gönderebilirsiniz. 

 

Açık Kapı Nedir? 

Açık Kapı 2020 yılı bo-

yunca SU Gender'ın 

Sabancı Üniversitesi 

öğrencileri için dü-

zenleyeceği toplum-

sal cinsiyet konularını 

tartışabilecekleri et-

kinlik serisidir. Bu et-

kinlik boyunca SU 

Gender öğrenciler 

için özgür ve güvenli 

bir alan sağlayacak, 

öğrencilerse kendileri 

tartışmak istedikleri 

konuları belirleyecek-

ler. Yuvarlak masa 

formatında gerçek-

leşecek bu etkinlerin 

asıl hedefi, öğrenciler 

için toplumsal cinsi-

yet hakkında bilgileri 

erişilebilir kılmak ve 

bu konuların güvenli 

bir ortamda tartışıl-

masıdır. 
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Kuir Alanlar Mini-Sempozyumuna Katıldık 
 

21 Şubat’ta NIT (Hollanda Araştırma Enstitüsü) tarafından düzen-

lenen sempozyumda Cins Adımlar Programı’ndan Sema Semih 

ve İlayda Ece Ova, Cins Adımlar’ın kuir alanlar ve kuir hafızalaş-

tırma bağlamında nerede konumlandırılabileceğine dair bir su-

num gerçekleştirdi. Cins Adımlar’ın kurucu ekibinden Illinois Üni-

versitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Dilara Çalışkan Be-

yoğlu’ndaki trans kadınların hafızalarına, Hollanda’daki COC 

LGBTİ+ örgütünden Freek Janssens de Amsterdam’daki Homo-

monument üzerine bir sunum yaptı. Ardından Ayşe Gül Altınay, 

İstanbul ve Amsterdam örneklerinde farklılıklar gösteren kuir ha-

fızalaşma deneyimlerine dair genel bir çerçeve çizdi. Ertesi gün 

ise sempozyum katılımcılarıyla birlikte Beyoğlu Cins Adımlar yü-

rüyüşümüzü gerçekleştirdik. 
 

 
 

Aslıhan Ünsal Haftanın Bilim İnsanı Seçildi 
Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü’nde öğretim 

görevlisi ve SU Gender üyesi Aslıhan Ünsal, Bilim Kadınları porta-

lında haftanın bilim insanı seçildi. Ünsal, Yüksek Enerji Astrofiziği 

üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra Sabancı Üniversitesi’nde bi-

rinci sınıflara verilen Doğa Bilimleri derslerinin geliştirilmesini ve 

koordinasyonunu da yapıyor. Aynı zamanda Yüksek Öğretimde 

STEM eğitimi ve aktif öğrenme üzerine araştırmalar yapıyor ve 

eğitimlere katılıyor. Ünsal merkez bünyesindeki çeşitli projelere 

de eğitmen olarak destek veriyor. 
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Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Lisansüstü Çalışma Grubu 
 

Merkez asistanlarından Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok’un girişim-

leriyle düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Lisansüstü Ça-

lışma Grubu ikinci toplantısını 8 Şubat’ta Minerva Palas’ta ger-

çekleştirdi. “Metodolojide Karşılaşılan Zorluklar, Çözümler ve Da-

yanışma Yöntemleri” gündemiyle düzenlenen toplantıda araş-

tırma metodolojileri, araştırmacının sahadaki rolü ve akademik 

üretimde yaşadığı sorunlar üzerine konuşuldu. Gündeme gelen 

konulardan biri de toplumsal cinsiyet çalışmaları alanındaki kü-

resel alanyazınında kullanılan terimlerin Türkçe’ye kazandırılması 

sürecinde yaşanan sorunlar oldu. Çalışma grubunun akademik 

üretim süreçlerinin tartışılacağı üçüncü toplantısı Mart ayında 

yine Minerva Palas’ta gerçekleşecek. 
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Önümüzdeki Ay Neler Var? 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuruları Açıldı 
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslek-

taşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sabancı Üniver-

sitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin de desteğiyle SU Gender tara-

fından verilen bir makale ödülüdür. 2010 yılından bu yana verilen ödülün 

amacı, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları destekle-

mek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Ödül, yüksek lisans ve dok-

tora öğrencileri ile yüksek lisans derecesini son iki yıl içerisinde almış araş-

tırmacılara açıktır. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu yılki son baş-

vuru tarihi 2 Ekim 2020'dir. 

 

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2020 Başvuruları Başladı 
SU Gender olarak demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşit-

liği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin anısına 

başlattığımız ödül, dördüncü senesi için başvuruları bekliyor. Türkiye’de 

toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek ama-

cıyla 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. 

 

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
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
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8 Mart Etkinlikleri  

Toplumsal Cinsiyet ve Ekolojiye Odaklanıyor 
SU Gender olarak her sene bir tema etrafında şekillendirdiğimiz 8 Mart 

Etkinlik Serisinin bu seneki başlığı: Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji ve İklim Acil 

Durumu. Mart ayı boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, bilgi yarış-

ması, film gösterimleri, atölye ve paneller gerçekleşecek. Etkinliklerle ilgili 

detaylı bilgi almak için web sitemizden bilgi edinebilir, sorularınız için        

sugender@sabanciuniv.edu adresinden bize yazabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

haberdar olmak için bizi aşağıdaki 

sosyal medya adreslerimizden takip 

edebilirsiniz! 
 

Facebook:   

facebook.com/SUGender 
 

Twitter:  

twitter.com/SUGenderCenter  
 

Instagram:   

instagram.com/sugendercenter  
 

Web:  sugender.sabanciuniv.edu 

https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/su-gender-mart-2020-etkinlikleri-toplumsal-cinsiyet-ekoloji-ve-iklim-acil-durumu
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/su-gender-mart-2020-etkinlikleri-toplumsal-cinsiyet-ekoloji-ve-iklim-acil-durumu


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


