Dönüştürücü Akt v zm Programının Yen Dönem Başladı
B reysel ve kolekt f dönüşümü beden farkındalığı, y olma ve özbakım prat kler üzer nden yen den
düşünen Dönüştürücü Akt v zm Programı dördüncü dönem ne 30 Mayıs'ta başladı. S gr d Raus ng
Trust desteğ yle sürdürülen programa, Türk ye'n n farklı ller nden toplumsal c ns yet alanında
emek veren 25 s v l toplum çalışanı ve akt v st katıldı. Ç gong, beden farkındalığı, dans, sanat
çalışmaları ve h kâye anlatıcılığına odaklanan 7 aylık programın uluslararası ayağı se 10 ülkeden
16 katılımcıyla b rl kte 6 Haz ran'da başlıyor.

Eğ t mde Toplumsal C ns yet Eş tl ğ Ödülü
Mor Sert f ka Programı Haz ran 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.

#GenderStruggles Web S tes Açıldı
SU Gender olarak parçası olduğumuz #GenderStruggles: Bu ld ng Commun ty Res l ence v a
Creat v ty and D g tal Med a projes web s tes yayına açıldı. Proje hakkında b lg almak ve atölye
çalışmalarına da r d j tal h kaye panolarına göz atmak ç n tıklayınız.

Nerelere Katıldık?
9 Mayıs’ta Ayşe Gül Altınay, İlker B rb l ve Pınar Yolum tarafından hazırlanan BolB l m
programına konuk oldu. Derslerde, ün vers tede kapsayıcı olmanın, güvenl alanlar
yaratmanın konuşulduğu program kaydına ulaşmak ç n tıklayın.
11 Mayıs’ta Kr sten B ehl Göç Araştırmaları Derneğ ’n n (GAR) düzenled ğ GAR Akadem
Bahar 2021 dönem ‘Göç Çalışmaları Dersler - II’ çerçeves nde ‘Göç, kent ve antropoloj ’
s ml ders verd . B lg ç n tıklayın.
Hülya Adak, Türk ye T yatro Vakfı tarafından 14 Mayıs’ta düzenlenen T yatromuzda
Toplumsal C ns yet Konuşmaları d z s n n k nc oturumunda, “Absürd T yatro Kanonu:
Kadın Oyun Yazarları ve Pol t ka” başlıklı konuşmasıyla yer aldı. İzlemek ç n tıklayın.
İlayda Ece Ova, Ljubljana Ün vers tes ’n n 17 Mayıs’ta düzenled ğ Sanat, Beşer B l mler ve
Sosyal B l mler Fakültes Toplumsal C ns yet Günler ’n n Kapanış etk nl ğ ne katıldı ve
GEARING Roles projes çerçeves nde Sabancı Ün vers tes ’nde müfredat ve araştırma
alanlarında toplumsal c ns yet eş tl ğ ne yönel k attığımız adımları anlattı. Açılış
konuşmalarını Ljubljana Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Igor Pap č ve SSBF Dekanı Prof. Dr.
Roman Kuhar’ın yaptığı panelde ayrıca Deusto Ün vers tes ’nden Mar a Jesus ve Ljubljana
Ün vers tes ’nden M l ca Ant ć Gaber ve Jasna Podreka sunumlar gerçekleşt rd ler.
Hülya Adak, farklı l selerden gençler n toplumsal c ns yete dayalı ş ddete karşı farkındalık
yaratmak amacıyla b r araya gelerek oluşturduğu Ş ddete Nokta Koy tarafından
düzenlenen z rvede 23 Mayıs’ta konuşmacı oldu.
Sabancı Hold ng ş b rl ğ le gerçekleşt rd ğ m z l der gel şt rme eğ t mler nden b r n 24
Mayıs’ta gerçekleşt rd k. Uluslararası katılımlı olan bu eğ t m İng l zce olarak verd k. SU
Gender’dan Hülya Adak ve Em rhan Den z Çeleb ’n n eğ tmen olduğu bu atölye
çalışmasında toplumsal c ns yet n temel kavramları ve kapsayıcı kurum kültürü üzer ne
çalışmalar gerçekleşt rd k.

Önümüzdek Ay Neler Var?

Fem n st Bakış Açısıyla S yasal Alan:
Teor , Pol t ka ve Savunuculuk
SU Gender olarak bu sene 3-5 Haz ran’da düzenleyeceğ m z Fem n st Bakış Açısıyla S yasal
Alan: Teor , Pol t ka ve Savunuculuk Konferansı çevr m ç olarak gerçekleşecek. Konferansta
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 (3 Haz ran, 18.00) ve fem n st özen et ğ alanının öncüler nden,
Un vers ty of M nnesota emer tus s yaset felsefes profesörü Joan Tronto (4 Haz ran, 18.30) açılış
konuşması yapacak. 4-5 Haz ran’da gün boyunca devam edecek d ğer oturumlarda bu alanda
çalışma yürüten akadem syen, araştırmacı ve akt v stler çalışmalarını sunarak tartışmaya açacak.
Detaylı programa ulaşmak ç n tıklayın. Kayıt olmak ç n: http://b t.ly/sugender_conference2021

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

