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Mor Sert�f�ka Programı Yaz Okulunu Düzenled�k
Öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımına açık olarak toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� farkındalığını
gel�şt�rmek amacıyla düzenled�ğ�m�z Mor Sert�f�ka Programı 2021 Yaz Okulu’nu 23-27 Ağustos
tar�hler�nde çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�rd�k. 30 farklı �lden 60 k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşen
programda mekan, engell�l�k, ş�ddet ve �st�smar, edeb�yat g�b� b�rçok alan toplumsal c�ns�yetle
kes�ş�mler� bağlamında ele alındı.

Genç Araştırmacıların Toplumsal

C�ns�yet Çalışmalarını D�nl�yoruz
Mor Sert�f�ka Programı her ay toplumsal c�ns�yet alanında yüksek l�sans ve doktora çalışmalarını
yakın zamanda sürdürmüş olan araştırmacıları ağırladığı web�nar ser�s�ne devam ed�yor. 10
Ağustos’ta, Sabancı Ün�vers�tes� Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde yüksek l�sans eğ�t�m�n�
tamamlayan Zeynep Kuyumcu’nun tez�nden yola çıkarak hazırladığı “D�n� ve C�nsell�ğ�
Barıştırmak: Türk�ye’dek� Müslüman LGBT’ler�n Deney�mler�” konulu sunumunu d�nled�k.

Mor Sert�f�ka Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Ödülü Başlıyor
Mor Sert�f�ka Programı Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Ödülü, 14 yıldır devam eden Mor Sert�f�ka
Programı kapsamındak� eğ�t�mlere katılmış ve sert�f�ka almaya hak kazanmış, Mor Dosya
çalışmalarında yer almış öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımına açık olarak düzenlen�yor.
Üç başlıkta ver�lecek olan ödüle son başvuru tar�h� 8 Eylül 2021 saat 17:00’d�r. Başvurular proje,
faal�yet, materyal üret�m� g�b� özgün çalışmaları �çereb�leceğ� g�b�, yurt�ç� veya yurtdışından çeş�tl�
örnekler�n uyarlamasını da �çereb�l�r (İlham alınan çalışmaya da�r kaynak bel�rt�lmes�
gerekmekted�r). Toplumsal c�ns�yet konusunu farklı alanlarla beraber kes�ş�msel olarak ele alan
çalışmalar �le de başvuru yapılab�l�r. B�r öğretmen/öğretmen adayı b�rden çok proje �le başvuru
yapab�l�r, ancak yalnızca b�r çalışması ödüllend�r�lecekt�r. Her b�r proje başvurusu �ç�n ayrı b�r form
doldurulması gerekmekted�r. Başvuru �ç�n tıklayın.

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�ne Karşı Gel�şt�r�len D�rençler
SU Gender tarafından yürütülen GEARING-Roles projes� yarışması �ç�n başvurular başladı.
Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�ne Karşı Gel�şt�r�len D�rençler temalı yarışmada, Araştırma Ödülü ve
Yaratıcılık Ödülü olmak üzere �k� farklı kategor�de toplam 5 kazanan bel�rlenecek. Araştırma ödülü
�ç�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne karşı gel�şt�r�len d�rençler konusunda kısa araştırma yazıları
beklenmekted�r. Yaratıcılık Ödülü, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne karşı gel�şt�r�len d�rençler� m�zah
yoluyla eleşt�ren en fazla 2 dak�kalık v�deolar ve kar�katür veya �llüstrasyonlar şekl�nde �k� farklı
kategor�de ver�lecekt�r. Yarışmanın kazananları tüm masrafları karşılanacak b�r Estonya seyahat�
�le ödüllend�r�lecekt�r. Kazananlar ayrıca GEARING-Roles çalışmalarını gel�şt�rmek �ç�n uzman ve
danışmanlardan destek alma fırsatı bulacaktır. Yarışmaya son başvuru tar�h�: 30 Eylül 2021’d�r.
Detaylı b�lg� �ç�n tıklayın. 

Önümüzdek� Ay Neler Var?

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Başvuruları Devam Ed�yor
 
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.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü Başvuruları Devam Ed�yor
 
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, beş�nc� 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� 8 Ek�m
2021 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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