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SU Gender 5. Ufuk 2020 Projes�n� Kazandı
SU Gender olarak 2019’dan ber� yürüttüğümüz 4 adet AB Ufuk 2020 projes�ne b�r yen�s� daha
eklend�. European Sc�ence Foundat�on (ESF) koord�natörlüğünde 40 ay boyunca yürütülecek olan
ACCTING (Kapsayıcı B�r Yeş�l Mutabakat Yoluyla Davranışsal Değ�ş�kl�ğ� İlerletmek) projes�, 11
ülkeden 12 araştırma kurumunu b�r araya get�r�yor. Sabancı Ün�vers�tes�’nde Ayşe Gül Altınay ve
Kr�sten Sarah B�ehl koord�natörlüğünde yürütülecek olan projede çeş�tl� araştırma faal�yetler�
yoluyla Avrupa Yeş�l Mutabakatı’nın başarısına katkıda bulunmak ve ötek�leşt�r�len grupların,
özell�kle de kadınların ve gençler�n önayak oldukları �lham ver�c� dönüşümler� saptamak, görünür
hale get�rmek ve bu dönüşümlerden ders çıkarmak amaçlanıyor. Projeyle �lg�l� detaylı b�lg� �ç�n
tıklayın.

Kadın Dernekler� ve Araştırma Merkezler� B�r Araya Geld�
İng�l�z Konsolosluğu ve İng�l�z Büyükelç�l�ğ� nezd�nde ün�vers�telerdek� toplumsal c�ns�yet ve kadın
çalışmaları merkezler� ve tüm kadın dernekler� 16 Eylül’de toplandı. Toplantının en öneml�
amaçları arasında Türk�ye’n�n İstanbul Sözleşmes�’nden çıkmasıyla �ht�yaç duyulan yen�
dayanışma ağları vardı. KAGİDER, KADER g�b� dernekler�n ve Boğaz�ç� ve Maltepe
Ün�vers�teler�n�n katıldığı toplantıda, SU Gender’ın sunumları arasında Mor Sert�f�ka ve özel
sektör �ç�n ProGender+ Programı da vardı. Ayrıca SU Gender’ın rekor sayıdak� AB Ufuk 2020
Projeler� tebr�k ed�ld�. Özell�kle pandem� ve eş�ts�zl�k üzer�ne odaklanan RESISTIRE ve �kl�m
akt�v�zm� ve toplumsal c�ns�yet üzer�ne olan ACCTING projeler�ne referans ver�ld�. Dayanışma
ağlarını güçlend�rmek adına bu �şb�rl�ğ�n� sürdürmek �ç�n çalışmalarımız devam ed�yor.

Sabancı Ün�vers�tes� L�sans Oryantasyon Programına Katıldık
Yen� öğret�m dönem�n�n başlamasıyla kampüste yapılan oryantasyonlara SU Gender olarak b�z de
katıldık. Ayşe Gül Altınay, Temel Gel�şt�rme Programı’nda bu sene öğret�m as�stanlığı yapacak
l�sansüstü öğrenc�ler�ne Inclus�ve Pedagogy: Open�ng a Gender+ W�ndow �s�ml� b�r sunum
yaparak nasıl yöntemlerle derslerde daha kapsayıcı b�r yaklaşım ben�mseneb�leceğ�n� aktardı. 24
Eylül günü ün�vers�teye yen� başlayan l�sans öğrenc�ler�ne öğrenc� kulüpler�n�n ve merkezler�n
tanıtıldığı ç�m alanda �se SU Gender standımızda öğrenc�lerle tanışıp çalışmalarımıza da�r
sorularını yanıtladık.

Mor Sert�f�ka C�ns�yet Eş�tl�ğ� Ödülü Kasım’da Ver�l�yor
Bu yıl �lk kez düzenleyeceğ�m�z Mor Sert�f�ka C�ns�yet Eş�tl�ğ� Ödülü, İpek Gürkaynak Yaratıcı
Pedagoj�ler Ödülü ve Mor Tohumlar 11 Kasım 2021’de canlı yayınlanacak olan h�br�d Ödül
Tören�’nde ver�lecek. Tüm Mor Sert�f�kalı öğretmenler�, Mor Sert�f�ka Programı’nı 14 yıldır
destekleyen tüm kurum ve paydaşlarımızı c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda Mor Sert�f�kalı öğretmenler�n
olağanüstü çalışmalarını kutlamak �ç�n bekl�yoruz. Bu sene Ödül Jür�s�nde Kenan Çayır, Işık
Tüzün, Fatma Gök, Aksu Bora, Ayşe Alan ve SU Gender D�rektörü Hülya Adak yer aldı.
Önümüzdek� günlerde açıklanacak olan canlı yayın b�lg�ler�n� sosyal medya hesaplarımızdan ve
web s�tem�zden tak�p edeb�l�rs�n�z. 

Mor Sert�f�ka Programı “Karşılaşmalar” Ser�s�nde
Mor Sert�f�ka Programı olarak 35 öğretmen�m�z �le 30 Eylül’de “Okul İkl�m�nde Toplumsal C�ns�yet”
başlıklı karşılaşmalar buluşmamızı gerçekleşt�rd�k. Karşılaşmalar ser�s�n�n bu yen� etk�nl�ğ�nde
okul ve sınıf ortamında toplumsal c�ns�yet üzer�ne konuştuk, ayrımcılığı önlemek �ç�n öğretmen ve
�darec�lere düşen görevlerden bahsett�k, b�r öğrenc� b�ze açıldığında neler yapılması gerekt�ğ�
üzer�ne düşündük. Mor Sert�f�ka Programı’ndan Ceyda Karadaş konuşmacılığında, Değ�ş�m Elç�s�
Sena Sarıbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etk�nl�ğ�n �k�nc� adımı �se önümüzdek� günlerde
gerçekleşt�r�lecek. 
 

Nerelere Katıldık?
Zeynep Gülru Göker ve Aslı Polatdem�r, bu yıl 15-17 Eylül tar�hler�nde çevr�m�ç� olarak
düzenlenen XI. Gender Equal�ty �n H�gher Educat�on konferansına katılarak, "Transform�ng
Un�vers�t�es Towards Gender Equal�ty: Inclus�on, Intersect�onal�ty and Susta�nab�l�ty"
başlıklı b�r sunum yaptılar.
Zeynep Gülru Göker,  #GenderStruggles projes� yürütücü ek�b� Sel�n Çağatay, Olga Sel�n
Hünler ve Aslı Polatdem�r �le b�rl�kte Humboldt Ün�vers�tes� Department of D�vers�ty and
Soc�al Confl�ct, Brown Ün�vers�tes� Center for M�ddle East Stud�es ve He�nr�ch Böll St�ftung
tarafından 24-25 Ek�m'de çevr�m�ç� olarak düzenlenen Queer Fem�n�st Perspect�ves on
Pol�t�cal Homophob�a and Ant�-fem�n�sm �n the M�ddle East and Europe konferansına
"Collect�ve Res�l�ence and Res�stance �n the D�g�tal Sphere: Gender Struggles �n Germany,
Turkey and Sweden" başlıklı sunumlarıyla katıldı.
ProGender+ programı kapsamında özel sektöre yönel�k toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�
bağlamında farkındalık eğ�t�mler�m�z ve danışmanlık çalışmalarımız devam ed�yor. 23
Eylül’de Br�SA �le temel kavramlar, ayrımcılık eğ�t�m� sonrasında �ş hayatında c�ns�yete
dayalı ayrımcılık, kapsayıcılık ve çeş�tl�l�k temalarını �çeren b�r atölye çalışması
gerçekleşt�rd�k. SU Gender'dan Hülya Adak ve Em�rhan Den�z Çeleb�'n�n yönet�c�lere
yönel�k gerçekleşt�rd�ğ� bu eğ�t�m çalışmaları önümüzdek� ay Sabancı Hold�ng ve d�ğer
ş�rketlerle devam edecek.

Önümüzdek� Ay Neler Var?

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Başvuru Tar�h� Uzatıldı
 
D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu yılk� son başvuru tar�h� 10 Ek�m 2021 tar�h�ne kadar
uzatılmıştır. 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. Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı
b�lg�ye ulaşmak �ç�n tıklayın.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü Başvuru Tar�h� Uzatıldı
 
Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü’ne bu yılk� son başvuru tar�h� 12 Ek�m 2021’e kadar uzatıldı. 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. Ödüle da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.

C�ns�yetç�l�k ve Kurgulanan Gerçekl�k Web�narı
SU Gender’a yakın zamanda Mar�e Sklodowska Cur�e burs�yer� olarak katılan Den�z Gündoğan
İbr�ş�m �le Mor Sert�f�ka Programı Web�nar Ser�s� kapsamında 12 Ek�m günü 18.00’da d�lde ve
edeb�yatta toplumsal c�ns�yet üzer�ne b�r web�nar düzenleyeceğ�z. Kayıt olmak �ç�n tıklayın. 
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