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2002 yılında Sabancı Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğrencilerinin birlikte düzenledikleri 
8 Mart etkinliklerinden bu yana, üniversite 
içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dair 
farkındalığın artması için çalışıyoruz. Amacımız 
cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, dil, etnik 
köken, sınıf, inanç temelli her türlü ayrımcılığın 
ortadan kalkması; çoğulculuğu, yaratıcılığı, 
eşitliği ve dayanışmayı destekleyen tartışma ve 
paylaşım ortamlarının yaratılması; akademik 
bilginin herkese açık kılınması; akademi, 
sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik 
hayat arasındaki bilgi akışının ve etkileşimin 
güçlendirilmesi…

2006-2007’de farklı fakültelerden öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve idari çalışanlar olarak iki 
dönüştürücü çalışma etrafında bir araya geldik: 
Sabancı Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem 
ve Destek İlkeleri Belgesi’nin oluşturulması 
ve Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız 
Çocuklarının İnsan Haklarının Geliştirilmesi 
Ortak Programı (BMOP) çerçevesinde 
yürütmeye başladığımız Mor Sertifika Programı. 

Bu birlikteliğin yarattığı heyecan verici dinamik 
2010’da Gender Forum’un kurulmasıyla 
sonuçlandı. 2015 yılında Sabancı Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti tarafından Mükemmeliyet 
Merkezi olarak, 2016 yılında ise YÖK tarafından 
Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 
tanındık. 2017’den itibaren, her biri bizi 
dönüştüren, eğiten, çoğaltan, heyecanlandıran 
çalışmalarla yolumuza SU Gender olarak 
devam ediyoruz.

NELER YAPIYORUZ?

Konferanslar: Her yıl en az bir uluslararası 
konferans düzenleyerek, kadın fotoğrafçılardan 
toplumsal cinsiyet ve barışa, akademide 
toplumsal cinsiyet eşitliğinden edebiyata uzanan 
geniş bir yelpazede akademi, sivil toplum, 
sanat ve siyaset dünyasından araştırmacı ve 
katılımcıları bir araya getiriyoruz.
 
Paneller: Toplumsal cinsiyet farkındalığının ve 
eşitliğinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
herkesin katılımına açık paneller düzenliyor, 
özgür ve yaratıcı tartışma alanları açıyoruz.

Söyleşiler: Film gösterimi ya da kitap okuma 
etkinliklerini takip eden söyleşiler düzenleyerek, 
bu ürünleri yaratan kişileri izleyici ya da 
okuyucularla buluşturuyoruz.

Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları: Sanat, 
edebiyat, felsefe gibi konularda herkese açık 
yetişkin eğitimleri ve farkındalık çalışmaları 
düzenliyoruz. Şirketler, vakıf ve dernekler için 
toplumsal cinsiyet eğitimleri veriyoruz.

Araştırmalar: Eğitim, hafıza, mekan, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet, militarizm, barış, 
kadınların siyasete katılımı ve edebiyat başta 
olmak üzere farklı alanlarda araştırmalar 
yürütüyor, Türkiye ve yurtdışından araştırmacılar 
ve üniversitelerle ortak araştırma projeleri 
geliştiriyoruz.



HANGİ İLKELERİ BENİMSİYORUZ?
• Toplumsal cinsiyet eşitliği
• Her türlü ayrımcılıkla mücadele
• Çoğulculuk
• Yaratıcılık
• Eşitlik
• Dayanışma
• Kolektif çalışma
• Şeffaflık
• Katılımcılık
• Çok seslilik
• Açık iletişim
• Akademik bilgiyi herkese açık kılmak

Sabancı Üniversitesi Akademik İlkeleri
• Akademik Özgürlük
• Ayrımcılık Karşıtlığı
• Cinsel Tacize Karşı Önlem ve İlkeler Belgesi
• Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri



MOR SERTİFİKA PROGRAMI

Mor Sertifika Programı, 2006’dan bu 
yana Türkiye’nin farklı illerinden lise 
öğretmenleriyle yürüttüğümüz, eğitimde 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasına katkı sunmayı 
hedefleyen bir program. Amacımız, lise 
öğretmenleri ve öğrencileri arasında 
toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak 
ve bu farkındalığın ders içi pratiklerine 
yansımasını sağlamak. Mor Sertifika 
Programı kapsamında İstanbul Bilgi 
Üniversitesi SEÇBİR ve ÇOÇA ortaklığıyla 
eğitim fakültesi öğrencileri, ilkokul 
öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik 
yürütülen diğer çalışmalar da aynı hedefi 
büyüterek yaygınlaştırmamıza katkı 
sağlıyor.

morsertifikaprogrami@sabanciuniv.edu

morsertifika.sabanciuniv.edu

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 
sürdürdüğümüz Mor Sertifika Programı 
çerçevesinde 2006’dan bu yana,

• 8 Mor Sertifika Programı yaptık

• 345 lise öğretmeni Mor Sertifikalı oldu

• 17 ilde 54 yerel farkındalık atölyesi 
ve 48 takip toplantısı yaptık,         
3000’den fazla öğretmene ulaştık

• 20 ilkokul öğretmeni ile toplumsal 
cinsiyet eşitliği materyal geliştirme 
çalışması yaptık

• 64 eğitim fakültesi öğrencisi  
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldı

• 543 ilköğretim öğrencisi ve                
38 öğretmen toplumsal cinsiyet 
farkındalığı oyununa katıldı

• 65 Sabancı Üniversitesi 1. sınıf 
öğrencisine toplumsal cinsiyet       
eşitliği eğitimleri verdik

MOR
SERTİFİKA
PROGRAMI



CİNS ADIMLAR
Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri 

Cins Adımlar Toplumsal Cinsiyet ve 
Hafıza Yürüyüşleri gençlerle birlikte 
çalışarak, yaşadığımız şehri şekillendiren 
tarihsel, toplumsal ve politik ilişkilere 
toplumsal cinsiyet odaklı alternatif 
bakış açıları sunmayı hedefleyen bir 
program. Hafızadaki suskunluklar şehrin 
mekanlarına, sokaklarına, parklarına 
nasıl yansıyor? Toplumsal cinsiyet 
şehre dair algımızı, şehirle ilişkimizi ve 
toplumsal hafızayı nasıl şekillendiriyor? 
Düzenlediğimiz yürüyüşler, söyleşiler, 
atölyeler yoluyla hem bu ilişkileri daha iyi 
anlamayı, hem de şehre ve kendimize dair 
yeni pencereler açmayı amaçlıyoruz.

cinsadimlar@sabanciuniv.edu

cinsadimlar.org

Chrest Vakfı ve İstanbul Politikalar 
Merkezi’nin desteğiyle sürdürdüğümüz 
Cins Adımlar Programı kapsamında 
2014’ten bu yana,

• Beyoğlu, Balat ve Kadıköy’de 
düzenlediğimiz 29 yürüyüşte 40         
gönüllü hikaye anlatıcısı ve 593           
katılımcı ile birlikte yürüdük

• Toplumsal cinsiyet ve mekan 
ilişkisine odaklanan 4 Cins Söyleşi’de 
14 konuşmacı ve 245 dinleyici ile           
bir araya geldik

http://cinsadimlar.org/
http://cinsadimlar.org/


DİCLE KOĞACIOĞLU MAKALE ÖDÜLÜ

2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu 
anısına SU Gender olarak 2010 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi’nin desteğiyle verdiğimiz Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, Türkiye üzerine toplumsal 
cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi, genç araştırmacıları teşvik etmeyi hedefliyor.
 
Son başvuru tarihi her yılın Eylül ayında olan ve Aralık ayında düzenlenen bir konferansla 
sahiplerini bulan Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2010’dan bu yana 30 genç araştırmacıyı 
destekledi ve ödüllendirdi. 

Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi

        +90 216 483 93 30

         sugender@sabanciuniv.edu

         sugender.sabanciuniv.edu

SUGender

SUGenderCenter

http://genderforum.sabanciuniv.edu/tr/dicle-kogacioglu-makale-odulu-0
http://sugender.sabanciuniv.edu/
https://www.facebook.com/SUGender/
https://twitter.com/sugendercenter%3Flang%3Den

