Özge Ertem Mor Sert f ka Web narında Konuşmacı Oldu
Mor Sert f ka Programı web nar ser s n n 2022’dek

lk konuğu tar h alanında yaptığı doktora

tez nden yola çıkarak Çocukluğun Yükü başlıklı b r sunum gerçekleşt ren Özge Ertem oldu.
1930’lu ve 1940’lı yıllarda Türk ye’de çıkan çocuk derg ler nde erdem, ahlak, başarı, y l k,
doğruluk, düzgünlük temalarının bel rg n sınıfsal kodlar ve toplumsal c ns yet normlarını
yansıtmasından yola çıkarak b z , çocuklara ver len roller n ve çocukların kend sesler n n tar hsel
zler n keşfetmeye davet ett .
SU Gender’da Dönüştürücü Akt v zm ve C ns Adımlar
programlarının koord natörü olan Ertem, bu programlarda odaklanılan yöntemlerden b r olan
h kaye anlatıcılığını kullanarak sunumunda kend çocukluğundan b r h kayey de katılımcılarla
paylaştı.

SU Gender Web S tes Yen lend
Yen yılda açtığımız yen s teyle hem güncel haber ve duyurulara hem de geçm ş çalışmaları
çeren arş ve ulaşmak daha kolay hale geld . Araştırma ve eğ t m gündem ne da r oluşturduğumuz
yen bölümlerde bu alandak çalışmalara l şk n daha detaylı b lg ler yer alıyor. 2010 yılından bu
yana yürüttüğümüz konferans, panel, söyleş , akadem k konuşma g b etk nl klerle lg l , etk nl k
türü ve tar h ne göre detaylı tarama yapmaya mkan sunan yen b r alan bulunuyor. Araştırmalar
başlığından hem güncel araştırma projeler ne da r b lg ye hem de araştırma alanlarına l şk n
proje, yayın ve etk nl klere ulaşmak mümkün. Düzenled ğ m z ödüller ve 8 Mart etk nl kler ne, SU
Gender yayınlarına, programlar ve eğ t mlerle lg l güncel ve geçm ş b lg lere de s teden
ulaşab l rs n z. SU Gender Blog se öğrenc ler n, mezunların, as stanların, SU Gender ek b n n
yazılarını s zlerle buluşturacak. S tey z yaret etmek ç n tıklayın.

Mor Sert f ka Farkındalık Eğ t m
Mor sert f ka Programı kapsamında 2022 yılının lk Farkındalık Eğ t m n 8-9 Ocak tar hler nde
çevr m ç olarak gerçekleşt rd k. Toplumsal c ns yet n temel kavramları, ayrımcılık ve materyal
tasarımı konularında düzenlenen program öğretmen ve öğretmen adaylarının toplumsal c ns yet
eş tl ğ n eğ t me entegre etmek ç n b r başlangıç çalışması olarak sürdürülüyor.

RESISTIRE Projes n n İlk Döngüsü Tamamlandı
SU Gender tarafından AB Ufuk 2020 kapsamında sağlanan destekle yürütülen RESISTIRE
(Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürüleb l r Stratej lerle Baş Etme) projes b r nc
döngüsünü tamamladı. RESISTIRE, COVID-19 salgını kapsamındak sosyal eş ts zl kler n ortaya
çıkarılması ç n 31 ülkede zleme ve araştırma çalışması yapıyor, uygulamaya yönel k ç görüler
gel şt r yor ve karar alıcılar, s v l toplum kuruluşları ve paydaşlar tarafından farklı pol t ka
alanlarında hayata geç r lmek üzere çözümler üret yor. İlk döngü sonunda uygulamaya yönel k
tavs yeler, p lot projeler ve araştırma gündem olmak üzere üç başlık altında çözüm odaklı çıktılar
elde ed ld . Detaylı b lg ç n tıklayın.

Göç ve Çevre Konulu Raporun İng l zce Çev r s Yayınlandı
Kr sten S. B ehl’ n yürütücülüğünü yaptığı ve Raoul Wallenberg Inst tute RW-İnsan Hakları
Araştırmaları H be Program tarafından desteklenen “Türk ye’de Göç, Çevre ve Toplumsal
C ns yet” başlıklı projen n Ek m ayında yayınlanan f nal raporunun özet İng l zceye çevr ld . Rapor,
çoğunlukla b rb r nden bağımsız ele alınan göç ve çevre konularını kes şt kler ortak alan olan
toplumsal c ns yet temell olgular üzer nden b rb rler yle konuşturuyor. Bu bağlamda Türk ye’de göç
ve çevre le lg l çalışmalar yürüten s v l toplum örgütler n n toplumsal c ns yete duyarlılık ve
yaklaşımları yakından ncelen yor. Raporun özet çev r s ne ulaşmak ç n tıklayın.

Nerelere Katıldık?
ProGender+ Programı
KordSA yönet c ler, beyaz yaka ve mav yaka eğ t mler başladı. Toplumsal C ns yet
Farkındalığı, İş yer nde Ayrımcılık ve Mücadele Yöntemler üzer ne yoğunlaşan eğ t mler
Hülya Adak, Em rhan Den z Çeleb ve Nazlı Hazar tarafından ver l yor.
Sabancı Gönüllüler : Sabancı Hold ng çalışanlarının gençlere yönel k organ ze ett ğ
eğ t mler 23 Ocak’da Hülya Adak ve Em rhan Den z Çeleb ’n n Toplumsal C ns yet Eş tl ğ
modülüyle devam ett . Yoğun lg le karşılanan program lerleyen aylarda da devam
edecek.
İşb rl kler
Stanford Un vers ty VMware Women’s Leadersh p Innovat on Lab’le SU Gender arasında
12 Ocak’da gerçekleşen toplantıyla eğ t m ve araştırma alanında öneml b r şb rl ğ
başlamıştır. İşb rl ğ Stanford Ün vers tes ’nden Carol ne S mmard ve Sabancı
Ün vers tes ’nden Hülya Adak l derl ğ nde yürütülecekt r.
18 Ocak’da KADER’le (Kadın Adayları Destekleme Derneğ ) le SU Gender arasında
(Hülya Adak) yen b r şb rl ğ toplantısı gerçekleşm şt r. Bahar 2022’de SU Gender ev
sah pl ğ nde b r atölye gerçekleşt r lecekt r.
Ocak 2022’de gerçekleşen Columb a Global Centers İstanbul ve SU Gender toplantıları
(Hülya Adak) 8 Mart etk nl kler yle başlayarak genç araştırmacıları da kapsayan k yıllık b r
araştırma ve web nar ser s ne evr lecekt r.
Konuşmalar, Toplantılar
Hülya Adak, 5 Ocak’da Prof. N hat Berker’ n Kad r Has Ün vers tes ’ndek “Post-1984
Üto/D stopya” ders ne “V rg n a Woolf, Kend ne A t B r Oda ve Mrs. Dalloway’da Fem n zm
ve Modern st Estet k” başlıklı b r konuşmayla katılmıştır.
Den z Gündoğan İbr ş m 17 Ocak’da Cost Act on 20105 - Slow Memory: Transformat ve
Pract ces for T mes of Uneven and Accelerat ng Change projes kapsamında Yönet m
Kom tes Toplantısı (Management Comm ttee
& Leadersh p meet ng) ve Hafıza
Çalışmaları (Memory Stud es) atölye toplantılarına katıldı.

Önümüzdek Ay Neler Var?
MSP Kış Okulu Şubat’ta
Sabancı Vakfı desteğ yle SU Gender tarafından yürütülen Mor Sert f ka Programı kapsamında
2022 Mor Sert f ka Programı Çevr m ç Kış Okulu tüm Türk ye’den 60 öğretmen ve öğretmen
adayının katılımıyla 5-6 ve 12-13 Şubat tar hler nde çevr m ç olarak gerçekleşt r lecek. Katılımın
ücrets z olduğu programa sosyoloj den ps koloj ye, hukuktan doğa b l mler ne, edeb yattan güncel
araştırmalara farklı alanlardan akadem syen ve uzmanlar sunum, tartışma ve atölye çalışmaları le
katkı sunacak.

SU Gender Yen Ek p Arkadaşını Arıyor
SU Gender, yürütücülüğünü Ayşe Gül Altınay'ın yapacağı AB UFUK2020 ACCTING (AdvanC ng
behav oural Change Through an INclus ve Green deal) projes nde part-t me Proje Uzmanı olarak
çalışacak b r araştırmacı arıyor. İkl m değ ş kl ğ ve Avrupa Yeş l Mutabakatı uygulamalarını
eş ts zl kler eksen nde toplumsal c ns yet+ b r bakış açısıyla nceleyecek olan projen n hedefler
arasında ötek leşt r len grupların, özell kle de kadınların ve gençler n önayak oldukları lham ver c
dönüşümler saptamak, görünür kılmak ve bu dönüşümlerden dersler çıkarmak da var. İlana
ulaşmak ç n tıklayın.
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