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Fem�n�st Bakış Açısıyla S�yasal Alan:

Teor�, Pol�t�ka ve Savunuculuk
3-5 Haz�ran’da Fem�n�st Bakış Açısıyla S�yasal Alan: Teor�, Pol�t�ka ve Savunuculuk Konferansını
çevr�m�ç� olarak düzenled�k. Konferansın �lk gününde Un�vers�ty of Ch�cago Charles E. Merr�am
S�yaset B�l�m� Üstün H�zmet profesörü ve kadın çalışmaları profesörü L�nda Zer�ll� ve 4 Haz�ran’da
fem�n�st özen et�ğ� alanının öncüler�nden, Un�vers�ty of M�nnesota emer�tus s�yaset felsefes�
profesörü Joan Tronto açılış konuşmalarını yaptılar. Eyleml�l�k ve d�ren�ş, pol�t�ka ve savunuculuk,
fem�n�st özen et�ğ� ve prat�kler�, fem�n�st örgütlenme ve sürdürüleb�l�rl�k �le ulusaşırı dayanışma
başlıklarında düzenlenen ve �k� gün boyunca devam eden panellere 11 farklı ülkeden katılan
akadem�syen, araştırmacı ve akt�v�stler çalışmalarını sundu. 250’n�n üzer�nde d�nley�c�n�n katıldığı
konferansın son oturumunu b�r tartışma forumu şekl�nde düzenled�k. 

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü 2021 Başvuruları Açıldı
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.

Eğ�t�mde Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Ödülü
Mor Sert�f�ka Programı Temmuz ayı �çer�s�nde bu sene �lk kez ver�lecek olan Eğ�t�mde Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ� Ödülü �ç�n çağrı yayınlayacak. Mor Sert�f�ka eğ�t�mler�ne katılmış öğretmenler�n
başvurab�leceğ� ödülün detayları �ç�n sosyal medya hesaplarımızı tak�p edeb�l�rs�n�z.

AB Gear�ng-Roles Ayın Projes� Seç�ld� 
Avrupa Kom�syonu, SU Gender’ın dah�l olduğu konsors�yum tarafından yürütülen  GEARING-
Roles projes�n�, araştırma ve gel�şt�rme sektörler�nde toplumsal c�ns�yet roller� ve c�ns�yet eş�tl�ğ�
alanındak� cesur çalışmalarından dolayı Ayın Projes� olarak seçt�ğ�n� açıkladı. Avrupa’dan 10 farklı
akadem�k ve akadem� dışı partner�n 6 araştırma kurumunda C�ns�yet Eş�tl�ğ� Planı (CEP)
tasarlayıp uyguladığı ve değerlend�rd�ğ� çok d�s�pl�nl� ve çok ortaklı b�r konsors�yumdan oluşan
proje dah�l�nde gel�şt�r�len ve oyunculara, Avrupa’nın (ve dünyanın) en önde gelen kadın b�l�m
�nsanlarının yardımıyla b�r Nobel Ödülü kazanma görev� veren Nobel Koşusu adlı masa oyununa
vurgu yaptı. Detaylı b�lg�ye projen�n web s�tes�nden ulaşab�l�rs�n�z. 

Toplumsal C�ns�yet Alanında Genç Araştırmacıları D�nl�yoruz
Mor Sert�f�ka Programı kapsamında bu dönem toplumsal c�ns�yet alanındak� genç araştırmacıları
d�nled�ğ�m�z b�r web�nar ser�s� düzenl�yoruz. Ser�n�n �lk konuşmasında konuğumuz ODTÜ
Ps�koloj�k Rehberl�k ve Danışmanlık Bölümü’nde yüksek l�sans öğrenc�s� olan Mert Ned�m
Mercan’dı. Mercan, LGB�+ B�reyler�n Romant�k İl�şk�ler�ndek� Ps�koloj�k Ş�ddet konulu tez�nden
yola çıkarak araştırmasını b�zlere sundu. 

Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları Doktora Öğrenc�m�z

Oğuz Can Ok'a TÜBİTAK 1002 Desteğ�
“Mutfaktak� Neol�beral�zm?: Türk�ye'de Yemek, Beden ve Toplumsal C�ns�yet Arasındak� Karmaşık
İl�şk�ler” adını taşıyan projede eleşt�rel erkekl�k çalışmaları perspekt�f�nden bakılarak erkekler�n ev
�ç� ücrets�z emeğe katılımlarının, mutfakla olan �l�şk�ler� ve yemek yapma/hazırlama eylemler�
özel�nde �ncelenmes� hedeflen�yor. Yürütücülüğünü kend� doktora tez� kapsamında Oğuz Can
Ok'un yapacağı proje 1 yıl sürecek. Projen�n danışmanlığını Dr. Öğret�m Üyes� Ayşecan Terz�oğlu
(Sabancı Ün�vers�tes�) ve Dr. Öğret�m Üyes� Sel�n Akyüz (TED Ün�vers�tes�) üstlenecek. Aynı
zamanda proje kapsamında b�r l�sans burs�yer� görev alacak. Projeye da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.

Nerelere Katıldık?

Açık Radyo’da Den�z Gündoğan İbr�ş�m ve Ays�m Türkmen’�n hazırlayıp sunduğu
Metropol�t�ka programında 30 Haz�ran’da C�ns Adımlar’ı kent�n farklı özneler� olarak kent�
deney�mlemek ve fem�n�st ve antroposen bakış açısıyla kent hafızasını taze tutmanın
�mkanları üzer�ne konuştuk. Ayrıca yen� açılan Buluşan Adımlar web s�tem�z�n de d�j�tal
alanda hafıza alanları oluşturmak açısından nasıl b�r yer� olab�leceğ�n� paylaştık. Yayının
kaydına ulaşmak �ç�n tıklayın. 
SU Gender as�stanı ve Kültürel Çalışmalar yüksek l�sans öğrenc�s� Berf�n Ç�çek,
Pennsylvan�a State  Un�vers�ty L�beral Arts Collect�ve tarafından düzenlenen 'Unravel�ng
the Anthropocene: Race, Env�ronment, and Pandem�c' adlı podcast ser�s�ne
'Intergenerat�onal Memory: Rev�val of Trauma, Ders�m Massacre and COVID-19 Pandem�c'
�s�ml� konuşmasıyla katıldı.

 

Önümüzdek� Ay Neler Var?

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2021 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.

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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