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Ağda Kimler 
Var? 

5 Temmuz’da Koç Lisesi'nde 

gerçekleşen Ağda Kimler 

Var? etkinliğinde öğretmenler, 

Öğretmen Ağı'nın destekçileri 

ve gönüllüleri ile tanışma 

fırsatı buldular. Türkiye'nin 

birçok farklı bölgesinden 

katılan 120 öğretmene Mor 

Sertifika'yı anlatmak ve Ağ'a 

nasıl katkı sunabileceğimizi 

gelen taleplerle netleştirmek 

için oradaydık. Mor Sertifikalı 

öğretmenlerin de dahil olduğu 

Öğretmen Ağı öğretmenleri 

bir araya getirerek dayanışma 

ağını güçlendiriyor. 

SU Gender 
STK Birlik'te! 

 

SU Gender olarak 4 Temmuz’da 

eğitim alanında çeşitli çalışmalar 

yürüten STK'ların bir araya 

gelerek bir zemin oluşturmaya 

çalıştığı Birlik toplantısındaydık. 

Misyon, vizyon ve değerlerin 

konuşulduğu toplantıda Birlik 

olarak nasıl bir yol haritası 

çizileceği ve önümüzdeki dönem 

etkinlikleri planlandı. Eylül ayında 

bir tanıtım etkinliği yapılarak STK 

Birlik'in duyurulmasına karar 

verildi. 

Mor Sertifika 
ile 
Karşılaşmalar 

18 Temmuz'da Öğretmen 

Ağı'nın Karşılaşmalar isimli 

etkinliğine Mor Sertifika 

Programı olarak davetliydik. 

Etkinlikte ilk olarak Mor 

Sertifika'nın 10 yılını anlatan ve 

izleyenleri etkisi altına alan 

belgesel gösterimini yaptık. 

Ardından on yıldır pek çok anı 

biriktiren SU Gender üyesi Deniz 

Tarba Ceylan'ın deneyimlerini 

dinledik. Etkinlik boyunca Mor 

Sertifika'nın geldiği süreci ve 

faaliyet alanlarını paylaşma 

fırsatı bulduk. 
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Uluslararası 
3. Sektör 
Araştırmaları 
Konferansı 

10-13 Temmuz tarihlerinde 

Vrije Universiteit Amsterdam 

evsahipliğinde düzenlenen 13. 

Uluslararası Üçüncü Sektör 

Araştırmaları Birliği (ISTR) 

Konferansı’na katıldık. 500'ün 

üzerinde sunumun yer aldığı 

konferansta panel, atölye, 

poster sunumu, bölge 

toplantısı gibi etkinlikler 

düzenlendi. "Krizin Ötesinde 

Sivil Toplum" başlıklı açılış 

konuşmasını siyaset bilimci 

Donatella della Porta yaptı. 

Toplumsal cinsiyet konulu 

oturumlarda ise, dünyanın 

farklı yerlerinden çeşitli 

araştırma ve deneyimleri 

dinledik. 

Mor Sertifika 
Diyarbakır 
KAMER'deydi! 

 

Mor Sertifika ekibi olarak 19-20 

Temmuz tarihlerinde SU Gender 

Danışma Kurulu üyesi Nebahat 

Akkoç'un davetiyle 

Diyarbakır'daydık. 7 farklı ilden 

gelen 22 KAMER çalışanı ile 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

çocuklarla toplumsal cinsiyet 

eşitliği çalışmak konulu atölye 

programını gerçekleştirdik. 

Sonrasında KAMER'li 

kadınlarla Neden 

Olmasın? ve Mesela 

Sokağıoyunlarını oynadık. 

Oyunların KAMER illerinde 

yaygınlaşmasını ve daha fazla 

çocuğa ulaşmasını heyecanla 

bekliyoruz. 

Cins Adımlar 
Temmuzda 
Kadıköy'deydi 

Cins Adımlar ekibi Temmuz 

ayında Kadıköy'de yürüdü. 29 

Temmuz Pazar günü 

gerçekleşen yürüyüşte 

aralarında Deniz Kızı Eftalya, 

Kınar Sıvacıyan, Nahid Sırrı Örik, 

Dilhayat Kalfa ve Mihri Müşfik 

Hanım'ın da bulunduğu, 

geçmişte çok büyük 

mücadelelerle çok büyük 

başarılara imza atmış kadınların 

ve LGBTİ'lerin hikayeleri 

anlatıldı. Cins Adımlar ekibi Eylül 

ayından itibaren Beyoğlu, Balat 

ve Kadıköy'de gerçekleştirdiği 

Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza 

Yürüyüşleri'ne devam edecek. 

Önümüzdeki Ay Neler Var? 

  

    

Dicle Koğacıoğlu ve Şirin Tekeli Ödülleri için başvurular 
devam ediyor 
Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek 

lisans derecesini son iki yıl içerisinde almış araştırmacılara açık Dicle Koğacıoğlu Makale 

Ödülü için son başvuru tarihi 1 Ekim 2018. Ayrıntılı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu 
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yıl ikincisi düzenlenecek olan ve doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının 

üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açık Şirin Tekeli Araştırma Ödülü için ise 

son başvuru tarihi 3 Eylül 2018. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın. 
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