


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

2002 yılından bu yana, üniversite içinde ve 
dışında, toplumsal cinsiyete dair farkındalığın 
artması için çalışıyoruz. 2006-2007’de farklı 
fakültelerden öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
idari çalışanlar olarak Sabancı Üniversitesi 
Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri 
Belgesi ve Mor Sertifika Programı’nın 
oluşturulması sürecinde bir araya geldik ve 
2010’da Gender Forum’u kurduk. 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.

Amacımız toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, 
cinsel yönelim, dil, etnik köken, sınıf, engellilik 
ve 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.

Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Mükemmeliyet Merkezi

        +90 216 483 93 30

         sugender@sabanciuniv.edu

         sugender.sabanciuniv.edu

SUGender

SUGenderCenter



ARAŞTIRMALAR

Antropoloji, coğrafya, edebiyat, psikoloji, 
siyaset bilimi, sosyoloji ve STEM (doğa bilimleri, 
teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında 
çalışmalar yapan araştırmacıların katkıda 
bulunduğu disiplinlerarası bir araştırma 
merkezi olan SU Gender, pek çok farklı 
alanda toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalar 
yürütüyor, ulusal ve uluslararası işbirliğine 
dayalı yeni araştırma projeleri geliştiriyor 
ve genç araştırmacılara yönelik eğitim ve 
farkındalık faaliyetleri düzenliyor. Başlıca 
araştırma alanlarımız arasında eğitim, hafıza, 
kent, mekan, göç, sağlık, beden, şiddet, barış, 
toplumsal hareketler, siyasal katılım ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmaları yer alıyor. 

SU Gender’ın ortağı olduğu AB Ufuk 2020 
GEARING-Roles “Gender Equality Actions in 
Research Institutions to traNsform Gender 
Roles”/ 2019-2023 (“Araştırma Kurumlarında 
Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme 
Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem 
Planları”/ 2019-2023) projesi, kadınların 
yüksek öğretimin her aşamasında temsilinin 
ve karar alma süreçlerine katılımının 
teşvik edilmesini, bu süreçlerde toplumsal 
cinsiyete dayalı dengesizliklerin giderilmesini, 
araştırma ve müfredatta toplumsal cinsiyet 
bilgisi ve bakış açısının güçlendirilmesini, 
kadın araştırmacıların kariyer gelişimlerinin 
desteklenmesini ve kadınların STEM alanında 
eşitsiz temsiline sebep olan toplumsal cinsiyet 
normlarının sorgulanmasını hedefliyor.

KONFERANS, PANEL & SÖYLEŞİLER 

Her yıl en az bir uluslararası konferans 
düzenleyerek feminist pedagojiden barışa, 
eğitimden edebiyata, sanattan akademide 
toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan geniş bir 
yelpazede akademi, sivil toplum, sanat ve siyaset 
dünyasından araştırmacı ve katılımcıları bir araya 
getiriyoruz. Toplumsal cinsiyet farkındalığının 
ve eşitliğinin artmasına katkıda bulunmak 
amacıyla, herkesin katılımına açık paneller, film 
gösterimleri ve söyleşiler düzenliyor, özgür ve 
yaratıcı tartışma alanları açıyoruz.

EĞİTİM & FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Sanat, edebiyat, felsefe, siyaset gibi konularda 
Karaköy Minerva Han’da düzenlediğimiz herkese 
açık yetişkin eğitimi programlarının yanı sıra 
sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler 
ve şirketler için toplumsal cinsiyet odaklı 
farkındalık çalışmaları ve eğitimler tasarlıyoruz. 
Bu eğitimlerle, toplumsal cinsiyet, cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın 
önlenmesi konusunda ortak çözümler üretmeyi 
ve kurum çalışanlarının toplumsal cinsiyete 
dair farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz. Aynı 
zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının 
kurum içi etik kodları, politika belgeleri 
ve pratiklerde nasıl hayata geçirilebileceği 
konusunda danışmanlık ve destek sunuyoruz.  



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

MOR
SERTİFİKA
PROGRAMI

CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROGRAMI

SU Gender Cinsiyet Eşitliği Programı (CEP) 
kapsamında üniversiteler başta olmak üzere 
her türlü kurumda toplumsal cinsiyet eşitliği 
mekanizmaları geliştirilmesine yönelik araştırma, 
eğitim ve uygulama faaliyetleri yürütüyoruz. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaşması ve 
kurumsallaşması için ele alınması gereken başlıca 
konular arasında temsil, karar alma süreçleri, 
kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi, cinsel taciz 
ve toplumsal cinsiyet temelli diğer ayrımcılık ve 
şiddet türleri geliyor. Bu program kapsamında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kurumsal 
dönüşümü bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor, 
bir yandan kurumsal ihtiyaçlara yanıt verecek 
eşitlik mekanizmaları geliştirmeye bir yandan da 
toplumsal norm ve rolleri dönüştürmeye yönelik 
faaliyetler yürütüyoruz.   

cep@sabanciuniv.edu

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. Cins 
Adımlar Programı kapsamında 2014’ten 
bu yana, Beyoğlu, Kadıköy ve Balat’ta 
50’nin üzerinde yürüyüş düzenledik. 

DÖNÜŞTÜRÜCÜ AKTİVİZM PROGRAMI

Toplumsal cinsiyet farkındalığına dair yaptığımız 
çalışmaları sürdürülebilir kılmak için bireysel 
ve toplumsal farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? 
Bireysel ve toplumsal dönüşüm arasında nasıl 
bir ilişki var?  Yorgunluk ve tükenmişlik gibi 
birlikte üretme ve yaratma pratiklerimize ket 
vuran durumları nasıl dönüştürebiliriz? 
2017 yılında yürütmeye başladığımız 
Dönüştürücü Aktivizm programı, toplumsal 
cinsiyet odaklı çalışan aktivistleri ve sivil toplum 
gönüllülerini, beden, farkındalık ve sanat 
çalışmaları yoluyla bu sorulara ortak yanıtlar 
aramak üzere bir araya getiriyor.

cinsadimlar@sabanciuniv.edu

cinsadimlar.org

ta@sabanciuniv.edu 



2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına 2010 yılından 
bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile birlikte verdiğimiz Dicle Koğacıoğlu 
Makale Ödülü, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi, genç araştırmacıları 
teşvik etmeyi hedefliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesini son iki yıl 
içerisinde almış araştırmacılara açık olan Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’ne son başvurular Eylül ayında 
alınıyor, sonuçlar Aralık ayında düzenlenen konferansta açıklanıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, feminizm, akademik özgürlük ve demokrasi alanlarında öncü çalışmalar yapmış 
olan Şirin Tekeli’nin arkasında bıraktığı zengin mirasın yaşaması ve paylaşılmasına katkıda bulunmak 
amacıyla 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet 
odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi hedefliyor. Doktora öğrencileri ile doktora derecesini 
tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş araştırmacılara açık olan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’ne 
son başvurular Eylül ayında alınıyor, sonuçlar Aralık ayında düzenlenen konferansta açıklanıyor.

kogaciogluodulu@sabanciuniv.edu

sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu


