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SU Gender olarak 2006 yılından bu yana c�ns�yete dayalı ş�ddet, c�nsel tac�zle mücadele, eğ�t�mde
ve özell�kle yükseköğret�mde c�ns�yet eş�tl�ğ�, toplumsal c�ns�yet farkındalığı g�b� konularda
çalışmalar yürütüyoruz. Akadem�syenler, öğretmenler, s�v�l toplum ve özel sektör çalışanlarını b�r
araya get�ren etk�nl�klerle her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Devletler�n
toplumsal c�ns�yet temell� ş�ddet�n önlenmes�ne da�r yükümlülükler� konusunda sorumluluk
almalarını öneren, dünya genel�nde kadınların c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�ne karşı mücadeleler� sonucunda
kaleme alınan İstanbul Sözleşmes�’n�n tav�zs�z ve etk�n b�r şek�lde uygulanmasını önems�yoruz.
Konuyla �lg�l� açıklamaya ulaşmak �ç�n tıklayın.

C�nsel Tac�z, C�ns�yete Dayalı Ş�ddet ve Ayrımcılık

Web�narları Devam Ed�yor

SU Gender olarak ün�vers�te �ç�nde ve dışında c�nsel tac�z, c�ns�yete dayalı ş�ddet, çeş�tl�l�k ve
kapsayıcılık konularına odaklanan uluslararası b�r web�nar ser�s� düzenl�yoruz. Ser�n�n 8
Temmuz’da gerçekleşen dördüncü buluşmasında Jess�ca Cabrera, "ABD Yükseöğret�m�nde IX.
Fasıl 'C�nsel Tac�z Yasasını' Ger� Kazanmak �ç�n Fem�n�st Yöntemler" �s�ml� b�r sunum yaptı. 22
Temmuz’da EU-GEARING-Roles Projes� ortaklığında düzenlenen beş�nc� web�narda �se, Ana V�du,
"Ün�vers�telerde C�nsel Tac�z Gerçeğ�yle Yüzleşmede B�r Adım Daha İlerlemek: C�nsell�kte Rıza ve
Tac�z Karşıtlarına Yönelt�len Ş�ddet� Konuşmak" �s�ml� konuşmayı gerçekleşt�rd�. Web�nar ser�s�
Eylül ayında yen� konuşmacıların katılımıyla devam edecek.

Temmuz ayında SU Gender Araştırmacısı Kr�sten Sarah B�ehl Öztuzcu’nun Avrupa B�rl�ğ� Ufuk
2020 Programı Sosyal ve Beşer� B�l�mler alanı son çağrısında ortak olduğu göçle �lg�l� �k� proje
destek almaya hak kazandı (Projelerle �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayın). Böylel�kle SU Gender 2020’de
Türk�ye’de sosyal b�l�mler alanında h�be alan sek�z projeden �k�s�n� alma başarısını da gösterm�ş
oldu. B�ehl Öztuzcu’nun ayrıca, “Türk�ye’de Göç, Çevre ve Toplumsal C�ns�yet” �s�ml� akadem�k
araştırma projes� Raoul Wallenberg İnsan Hakları H�be Programı tarafından kabul ed�ld�.

Pandem�, Dayanışma ve Toplumsal C�ns�yet

SU Gender olarak �ç�nden geçt�ğ�m�z bu zor günlerde pandem� konusunu toplumsal c�ns�yet
eksen�nde tartışma �ht�yacı duyuyoruz. Bu sebeple hem konuya da�r yayın ve etk�nl�kler� derlemek
hem de güncel duyuruları  ve ac�l danışma hattı b�lg�ler�n� paylaşmak amacıyla b�r sayfa oluşturduk.
Sosyal medya hesaplarımızdan konuyla �lg�l� düzenl� paylaşımları #GenderPandem�c et�ket�yle
yapıyoruz. S�zler� de b�ze katılmaya, umut ve dayanışmayı b�rl�kte büyütmeye çağırıyoruz. S�z de
bu sayfaya katkıda bulunmak �stersen�z sugender@sabanc�un�v.edu adres�ne e-posta
göndereb�l�rs�n�z. 

C�ns�yet Eş�tl�ğ� Eylem Planı Çalışmaları Sürüyor

GEARING Roles projes� kapsamında gerçekleşt�rd�ğ�m�z ün�vers�te �ç�nde C�ns�yet
Eş�tl�ğ� Eylem Planı (CEP) oluşturma toplantılarımıza Temmuz’da da devam ett�k.
CEP’�n farklı kısımları �ç�n farklı b�r�mlerden konuyla �lg�l� k�ş�ler�n katıldığı çalışma
gruplarıyla b�r araya geld�ğ�m�z toplantıların net�ces�nde CEP’� Ağustos’ta son hal�ne
get�r�p ün�vers�te yönet�m�ne sunacağız.

Nerelere Katıldık?

SUGender Mor Sert�f�ka Programı ek�b� olarak 1 Temmuz’da Öğretmen Ağı tarafından düzenlenen
Değ�ş�m Elç�ler� Yaz Buluşmasına katıldık. “Burası Tamamen B�z�m” sloganı �le paydaşlarımız,
destekley�c�ler�m�z ve Türk�ye’n�n dört b�r yanından katılan değ�ş�m elç�ler�yle onl�ne olarak b�r
araya geld�k. Öğretmen Ağı değ�ş�m elç�ler�n�n eğ�t�m�n yarınına şek�l vermek amacıyla başlatmış
olduğu çeş�tl� projeler ve ortaklıkları d�nled�k. 
Yürütücülüğünü üstlend�ğ�m�z GEARING Roles projes� kapsamında genç ve kıdeml� kadın
araştırmacılar arasında �şb�rl�ğ� yapmayı hedefleyen FELISE Mentörlük Programı Temmuz ayı
�t�bar�yle hayata geçt�. Sabancı Ün�vers�tes�’nden Canan Atılgan, Cleva Ow-Yang, Hülya Adak,
Melsa Ararat, Selcen Öztürkcan ve Yuk� Kaneko’nun danışman; Aslı Aygüneş, Aslıhan Muazzez
Ünsal, Ezg� Uzun, Mastaneh Torkaman� Azar, Senem Avaz Seven ve Le�la Hagh�gh� Poudeh’�n
danışan olarak katıldığı programda hem kurum �ç� hem de kurumlar arası eşleşmeler�n yapıldığı b�r
yapıda çalışılacak. Mentörlük eşler� kar�yer hedefler�, hedeflere ulaşmak �ç�n yapılması gerekenler
ve akadem�k ağlar g�b� konularda görüşmek üzere b�r araya gelecek.
N�san 2020’de Sabancı Ün�vers�tes� bünyes�nde başlattığımız kurum �ç� toplumsal c�ns�yet
eğ�t�mler�m�ze bu ay Sabancı Ün�vers�tes� Pazarlama ve Kurumsal İlet�ş�m ek�b� �le devam ett�k. 25
Haz�ran’da onl�ne olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z Toplumsal C�ns�yet Temel Kavramlar ve Toplumsal
C�ns�yete Dayalı Efsaneler ve M�tler eğ�t�m�m�z sonrasında 1 Temmuz’da kurum �ç�nde b�r�m olarak
hang� eylemler�n atılması gerekt�ğ�ne da�r b�r onl�ne atölye yaptık.
9Köy Derneğ�’n�n Gökçeada’da yaşayan çocuklar ve ebeveynler �ç�n düzenled�ğ� web�narlara MSP
olarak düzenled�ğ�m�z b�r atölyeyle 3 Temmuz’da  m�saf�r olduk. İlkokul sev�yes�ndek� çocuklarla
gerçekleşt�rd�ğ�m�z atölyede toplumsal c�ns�yet kavramını gündel�k hayatta karşılaşab�ld�ğ�m�z farklı
davranışlar ve ayrımcılıklar üzer�nden ele alıp kend� hayatımızda kız-oğlan çocuk olmaktan
bağımsız geleceğe da�r nasıl hayaller kurab�leceğ�m�z� konuştuk.
Ş�rketlere yönel�k toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında gerçekleşt�rd�ğ�m�z çalışmalarımıza bu ay
Bar�lla Türk�ye �le devam ett�k. Haz�ran 2020’de gerçekleşt�rd�ğ�m�z eğ�t�m sonrasında Bar�lla
bünyes�nde LGBTİ+ ERG (Employee Resource Group) kuruldu. Kurulan bu grup �le
çalışmalarımıza 22 Temmuz’da devam ett�k ve LGBTİ+ Dostu Olmak üzer�ne b�r broşür çalışması
yaptık. Çalışmayı Bar�lla Türk�ye’n�n sosyal medya hesaplarından görüntüleyeb�l�rs�n�z.
SU Gender araştırmacısı Zeynep Gülru Göker’�n "Özenl� Vatandaşlık: Fem�n�st Bakım  Et�ğ�n�
Yen�den Pol�t�kleşt�rmek" �s�ml� makales� Kadın/Women 2000 derg�s�nde yayınlandı. Makaleye
ulaşmak �ç�n tıklayın.
Gülru Göker ve Alpay F�l�ztek�n'�n danışmanlığını yaptığı "Toplumsal C�ns�yet İstat�st�kler�" projes�
Sabancı Ün�vers�tes� L�sans Araştırması Programı (PURE) kapsamında farklı ün�vers�te ve
alanlardan 5 l�sans öğrenc�s�n�n katılımıyla başladı. 
SU Gender 2020-2021 akadem�k yılında Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları yandalını seçen ve/ya
Kültürel Çalışmalar Programı'ndak� l�sans öğrenc�ler�ne burs, Kültürel Çalışmalar yüksek l�sans
öğrenc�ler�ne de as�stanlık verecek.

Önümüzdek� Ay Neler Var?

Müze’de Sahne Kadın Topyekûn Temasıyla Düzenlen�yor
 

Sabancı Ün�vers�tes� Sakıp Sabancı Müzes� tarafından düzenlenen Müzede Sahne etk�nl�ğ�n�n
dördüncüsü SSM’de 7-15 Ağustos tar�hler� arasında gerçekleşecek. Kadına yönel�k ş�ddete d�kkat çekmek
amacıyla “Adı Sanı, İsm� C�sm�/ Topyekûn Kadın Temasıyla” düzenlenen etk�nl�klerde fem�n�st t�yatroya
da�r tartışmalar da yürütülecek. SU Gender �şb�rl�ğ�nde panel ve söyleş�lerle b�rl�kte Boğaz�ç� Ün�vers�tes�
C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu, Okan Ün�vers�tes� C�nsel Tac�z� Önleme ve Destek Çalışmaları
Kom�syonu, Susma B�ts�n, Mor Çatı ve Kadın C�nayetler�n� Durduracağız Platformu’nun yer alacağı
paneller de ücrets�z olarak gerçekleşt�r�lecek.

 

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuruları

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� 2 Ek�m 2020'd�r.
Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n tıklayın.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü 2020 Başvuruları

SU Gender olarak demokras�, akadem�k özgürlük, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve fem�n�zm
alanlarında öncü çalışmalar yapan Ş�r�n Tekel�’n�n anısına başlattığımız ödül, dördüncü
senes� �ç�n başvuruları bekl�yor. Türk�ye’de toplumsal c�ns�yet odaklı araştırmaları
desteklemek ve teşv�k etmek amacıyla düzenlenen Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü �le bu
konularda araştırma yapanları b�r araya get�recek besley�c� ve �lham ver�c� b�r alan açmayı
umuyoruz. Son başvuru tar�h� 9 Ek�m 2020 olan ödüle da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.

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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