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COVID-19 Pandem�s�n�n B�r�nc� Senes�nde

Toplumsal C�ns�yet� Tartıştık
20 Şubat’ta düzenled�ğ�m�z çevr�m�ç� panelde s�v�l toplum kurumlarından tems�lc�lerle b�r araya
geld�k. Hülya Adak’ın açılış konuşmasının ardından Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok, kaleme
aldıkları COVID-19 Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları İzleme Raporunu aktardı. Ardından
düzenlenen �k� oturumda konuşmacı olan Barış Azar, Coşkun Gök, Şule Sep�n, Damla Eroğlu,
H�lal Gençay, Emel Mem�ş, Rojda Zaman, Suzan Saner, Yıldız Tar ve Zelal Yalçın pandem� ve
toplumsal c�ns�yet �l�şk�s�n� kadına yönel�k ş�ddet, engell�l�k, sağlık ve eğ�t�me er�ş�m, LGBTİ+’ların
yaşadığı ayrımcılıklar, kadın emeğ� ve �st�hdamı g�b� konulara değ�nerek farklı açılardan
değerlend�rd�. Pandem� sürec�nde yürütülen raporlama ve savunuculuk çalışmaları aktarılırken,
önümüzdek� dönemde yürütülmes� beklenen çalışmalara da�r öner�ler de paylaşıldı. SU Gender
ek�b�n�n panel�n ardından katıldığı raporla �lg�l� Medyascope yayını �ç�n tıklayın.

Mor Sert�f�ka Programı Çevr�m�ç� Kış Okulu Gerçekleşt�
MSP Kış Okulu’nu bu sene 13-14 ve 20-21 Şubat tar�hler�nde çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�rd�k.
50’den fazla öğretmen ve öğretmen adayının katıldığı programı hafta �ç� akşam programa
katılması mümkün olmayan başvuranları da çalışmalardan faydalanmaya teşv�k etmek amacıyla
 �lk kez �k� hafta sonu üst üste düzenled�k. 17 Şubat’ta �se herkese açık olarak S�v�l Toplumda
Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları oturumunda Havle ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Dernekler�n� ve
18 Şubat’ta Güncel Araştırmalarda Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları oturumunda �se Hande Eslen-
Z�ya, Sezen Bayhan ve Olga Sel�n Hünler’� ağırladık.

Toplumsal C�ns�yet Alanındak� Yen� Proje ve Burslar
SU Gender üyes� ve SSBF Öğret�m Üyes� Aslı İk�zoğlu “A�d�yet�n D�l�n� Öğrenmek: Mültec�
Eğ�t�m�nde İçer�lmeyen Engeller” �s�ml� projes�yle, Den�z Gündoğan İbr�ş�m �se “Antroposen
Çağı’nda İmparatorluk Sonrası Hafıza, Toplumsal C�ns�yet ve Travma: Türk�ye’de Yen�
Yaklaşımlar” �s�ml� projes�yle EU Mar�e Sklodowska Cur�e Act�ons (MSCA) kapsamında araştırma
desteğ� aldı. SU Gender as�stanı ve Kültürel Çalışmaları Programı yüksek l�sans öğrenc�s� Berf�n
Ç�çek TÜBİTAK B�l�m İnsanı Destekleme Programları kapsamında l�sansüstü çalışmaları boyunca
 burs desteğ� almaya hak kazanırken, Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları Doktora Programı öğrenc�s�
Barış B�lg�t �se tez konusuyla Fulbr�ght Doktora Tez Araştırma Burs Programını 2021-2022 dönem�
�ç�n kazandı.

Nerelere Katıldık?

Zeynep Gülru Göker AB Ufuk 2020 "Women as leaders of renewable energy sh�ft �n
heat�ng and cool�ng" (W4RES) projes�n�n danışma kuruluna dah�l oldu. 3 yıl sürecek
projen�n amaçları arasında �kl�mlend�rmede yen�leneb�l�r enerj� pazarının gel�şt�r�lmes�nde
kadınların l�derl�k potans�yel�n�n açığa çıkartılması ve toplumsal c�ns�yete duyarlı �zleme
çalışmaları yapılması yer alıyor.

 

Mart 2020 dönem�nden bu yana �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olduğumuz kurumlardan Bar�lla �le
kurum �çer�s�nde kapsayıcı d�l kullanımını yaygınlaştıracak k�tapçık çalışmasına bu ay da
devam ett�k. Mart 2021 yılında yayınlanmasını bekled�ğ�m�z k�tapçık, Kasım 2020’de
sonlanan atölyeler�n çıktılarının derlemes�nden ve y�ne Aralık 2020 - Şubat 2021 arasında
gerçekleşt�rd�ğ�m�z buluşmaların çıktılarından oluşuyor. Çalışmaların kolaylaştırıcılığını SU
Gender Eğ�t�m Koord�natörü Em�rhan Den�z Çeleb� gerçekleşt�r�yor. 

 

GEARING-Roles proje partnerler�nden Yellow W�ndow’un çağrısı �le dünya çapında pek
çok paydaşın katıldığı b�r ortak üret�m atölyes�ne katıldık. Avrupa çapında yükseköğret�m
ve araştırma kurumları �ç�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ödülü ve sert�f�ka programı
tasarımında nelere d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ�n�n tartışıldığı �k� günlük atölyeye SU
Gender’dan Hülya Adak, İlayda Ece Ova ve Em�rhan Den�z Çeleb� katılım sağladı.

 

Zeynep Gülru Göker, 12 Şubat'ta, EDU - SU Gender �şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�len açık
eğ�t�mler çerçeves�nde, "Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Eylem Planı Yapmak" �s�ml� eğ�t�m�
verd�. Farklı kurumlarda toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne yönel�k eylem planları hazırlamak
�steyen katılımcılarla uygulamalı çalışmalar yapıldı, kurumların �ht�yaçlarına yönel�k
müdahale alanları üzer�ne konuşuldu ve dünyadan �y� örnekler paylaşıldı.

 

Yen� çıkan yayınlar: Çel�k, A., & Göker, Z. (2021). D�alogue �n polar�zed soc�et�es: Women’s
encounters w�th mult�ple others. New Perspect�ves on Turkey, 1-24.
do�:10.1017/npt.2020.36

Önümüzdek� Ay Neler Var?

SU Gender Mart 2021:

D�j�tal Çağda Toplumsal C�ns�yet ve Akt�v�zm
SU Gender olarak 8 Mart ves�les�yle ay boyunca düzenleyeceğ�m�z etk�nl�kler “D�j�tal Çağda
Toplumsal C�ns�yet ve Fem�n�zm” başlığıyla çevr�m�ç� olarak gerçekleşecek. Program ulaşmak �ç�n
tıklayın. Etk�nl�klere kayıt olmak �ç�n: www.l�nktr.ee/sugender

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2021 başvuruları açıldı 
D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız,
sosyolog D�cle Koğacıoğlu anısına Sabancı Ün�vers�tes� Sanat ve Sosyal B�l�mler Fakültes�'n�n de
desteğ�yle SU Gender tarafından ver�len b�r makale ödülüdür. 2010 yılından bu yana ver�len
ödülün amacı, Türk�ye üzer�ne toplumsal c�ns�yet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç
araştırmacıları teşv�k etmekt�r. Ödül, yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler� �le yüksek l�sans
dereces�n� son �k� yıl �çer�s�nde almış araştırmacılara açıktır. D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu
yılk� son başvuru tar�h� 1 Ek�m 2021'd�r. Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n
tıklayın.

Açık Eğ�t�m: Hülya Adak

Evden Çalışma Düzen�nde Eş�ts�zl�kler ve Etk�l� Çalışma 
EDU �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde düzenled�ğ�m�z açık eğ�t�mlere önümüzdek� ay “Evden Çalışma
Düzen�nde Eş�ts�zl�kler ve Etk�l� Çalışma” �le devam edeceğ�z. Yen� düzen olarak kabul ed�len
evden çalışma düzen�n�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� bağlamında ev �ç� �ş bölümünü ve k�ş�ler�n
çalışma performanslarını nasıl etk�led�ğ�n� tartışacağımız bu eğ�t�mde aynı zamanda �y� örnekler�
de masaya yatırma fırsatı yakalayacağız. Etk�nl�k 25 Mart 2021 tar�h�nde 09.30 -12.30 saatler�
arasında gerçekleşecek. Etk�nl�ğe son başvuru tar�h� �se 20 Mart olarak bel�rlenm�ş durumda.
Detaylı b�lg� �ç�n edu.sabanc�un�v.edu adres�ne tıklayab�l�rs�n�z, ayrıca
ac�keg�t�mler@sabanc�un�v.edu adres�nden de b�lg� ed�neb�l�rs�n�z. 

Adres: Sabancı Ün�vers�tes�, Orta Mahalle, Ün�vers�te
Caddes� No:27 Tuzla, 34956 İstanbul

Telefon: 0 (216) 483 93 30
e-posta: sugender@sabanc�un�v.edu
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