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D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Başvuruları Açıldı 
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� 2 Ek�m 2022'd�r. Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n
tıklayın.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü Başvuruları Açıldı
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. Son başvuru tar�h� 7 Ek�m
2022 olan ödüle da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.

Mapp�ng Gender K�tabı Yayınlandı
Hülya Adak ve R�chard W�ttmann’ın derled�ğ� Mapp�ng Gender: What’s New and What’s Ahead �n
Ottoman and Turk�sh Women’s, Gender, and Sexual�ty Stud�es k�tabı Max Weber St�ftung Bonn
tarafından yayınlandı. MIT, Yale, Oxford, SOAS, Fre�e Un�vers�taet Berl�n, Sorbonne, Sabancı,
Koç, Boğaz�ç�, Amer�can Un�vers�ty �n Be�rut g�b� dünyanın en öneml� ün�vers�teler�nden (toplam 25
ün�vers�te, merkez ve kütüphane) yen�l�kç� �şb�rl�kler�, teor� ve araştırmada �novasyon ve toplumsal
c�ns�yet çalışmalarının Osmanlı ve Türk�ye çalışmalarıyla kes�ş�m noktalarının tartışıldığı k�taba
Den�z Kand�yot�, Evren Savcı, Mar�lyn Booth, Irv�n Cem�l Sch�ck, İpek Hüner Cora, He�ke
Pantelmann, Ef� Kanner, Lerna Ekmekç�oğlu, Laurent M�gnon g�b� öneml� �s�mler katkıda bulundu.
SU Gender’ın Margher�ta von Brentano Zentrum’la emsal �ş b�rl�ğ� üzer�ne olan tar�hçes�n� de
He�ke Pantelmann ve Hülya Adak “Inst�tut�onal Collaborat�on Models” başlıklı makaleler�nde
kaleme aldılar. SU Gender’dan İlayda Ece Ova ve Nazlı Hazar k�tabın araştırma ve ed�törlük
süreçler�nde destek oldular.  
 

Mapp�ng Gender K�tap Tanıtımı Etk�nl�ğ�
26 N�san akşamı Almanya İstanbul Başkonsolosluğu ev sah�pl�ğ�nde, SU Gender D�rektörü Hülya
Adak ve Or�ent Inst�tut Istanbul der Max Weber St�ftung D�rektörü R�chard W�ttmann’ın derled�ğ�
Mapp�ng Gender �n the Near East k�tabının tanıtım etk�nl�ğ� gerçekleşt�. 2020 yılının Aralık ayında
gerçekleşen aynı �s�ml� konferansta farklı d�s�pl�nlerden araştırmacılar b�r araya gelerek Osmanlı
ve Türk�ye çalışmaları bağlamında yürütülen toplumsal c�ns�yet çalışmalarının güncel durumunu
tartışmaya açmıştı. Tanıtım etk�nl�ğ�nde Başkonsolos Johannes Regenbrecht tarafından yapılan
hoş geld�n�z konuşmasının ardından ed�törler Hülya Adak ve R�chard W�ttman b�rl�kte yürüttükler�
çalışmaya ve k�taba da�r aktarımda bulunarak �lerleyen süreçlerde toplumsal c�ns�yet
çalışmalarının geleceğ�ne ve yen� projeler�ne da�r b�r sunum yaptılar. Ardından GalataPerform
tarafından sahnelenen ve Yeş�m Özsoy’un yönet�p oynadığı Yüz Yılın Ev� �s�ml� oyunu göster�ld�.
Oyunu sunan Hülya Adak, Yüz Yılın Ev�’n� tar�h çalışmalarının toplumsal c�ns�yet ve performans
sanatlarıyla kes�ş�m�nden doğan yaratıcı çalışmalara örnek gösterd�. 

TÜAD Araştırma Z�rves�nde “Kapsayıcı L�derl�k”
6-7 N�san tar�hler�nde gerçekleşen dünyanın tüm MBA programlarından öğret�m üyeler�n�n,
market�ng ve özel sektörde danışman ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen en büyük Araştırma
Z�rves�nde konuşmacı olmak üzere davet aldık. Hülya Adak büyük �lg� gören “Kapsayıcı L�derl�k”
konuşmasını 7 N�san’da gerçekleşt�rd�.

Sanatçı Kadınların İz�nde Beyoğlu Yürüyüşler�m�z Devam Ed�yor
Meşher Galer� ve C�ns Adımlar programımız ortaklığında �lk olarak Mart’ta gerçekleşt�rd�ğ�m�z,
Meşher’dek� “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” serg�s�nden yola çıkarak tasarladığımız
Sanatçı Kadınların İz�nde Beyoğlu yürüyüşler�ne hem f�z�ksel hem de çevr�m�ç� olarak devam
ed�yoruz. 12 N�san’da f�z�ksel, 19 N�san’da �se çevr�m�ç� olarak katılımcılarla b�r araya gel�rken,
Beyoğlu’nun hafızasında, gerek burada yaşayarak gerek çalışarak öneml� b�r yer� olan sanatçı
kadınların ana akım tar�h anlatılarında yer bulamayan h�kayeler�n� gönüllü anlatıcılarımızın
anlatımıyla katılımcılarımızla paylaşıyoruz. Mayıs ayında da devam edecek yürüyüşler �ç�n SU
Gender ve Meşher sosyal medya hesaplarını tak�p edeb�l�rs�n�z.

Nerelere Katıldık?
 

20 N�san’da Zeynep Gülru Göker, ProGender+ kapsamında Reck�tt f�rması çalışanlarına
"Eş�tl�kç� ve Kapsayıcı b�r Kurum ve Toplum �ç�n D�l ve Toplumsal C�ns�yet İl�şk�s�n� Yen�den
Düşünmek" �s�ml� b�r eğ�t�m verd�. Sem�ner tarzında gerçekleşen eğ�t�mde toplumsal
c�ns�yet�n d�l üzer�ndek� etk�ler� ve d�l�n toplumsal c�ns�yet�n �nşasındak� rolü gündel�k ve
kurumsal hayattan örnekler �le tartışıldı ve dönüşüm yolunda atılab�lecek adımlar,
karşılaşılab�lecek engeller üzer�ne konuşuldu.
5 N�san’da SU Gender Mor Sert�f�ka Programı Açı Okullarının düzenlem�ş olduğu Açı’k
İlet�ş�m: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� ve Ebeveynl�k �s�ml� söyleş�ye katıldı. Söyleş�de
toplumsal c�ns�yet�n temel kavramlarına da�r yapılan b�lg�lend�r�c� sunumdan sonra
ebeveynler ve öğretmenler �le deney�m paylaşımı yapıldı.
27 N�san’da EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından açıklanan toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n desteklenmes� ve fırsat eş�tl�ğ�ne da�r stratej�ler�n tanıtıldığı etk�nl�ğe
katıldık. Etk�nl�ğ�n �lk bölümünde EBRD tarafından toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması
amacıyla atılacak adımlar açıklandı. Ardından gerçekleşen panelde Türk�ye’den EBRD
desteğ� alan ve �ş dünyasında toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında çalışan panel�stler�n
katılımıyla b�r sohbet oturumu gerçekleşt�. 

 

Önümüzdek� Ay Neler Var?
Mor Sert�f�ka Programı Çanakkale’de

Enerj�SA Üret�m’le Çanakkale’dek� okullara yönel�k �lk Mor Sert�f�ka'yı ve Sabancı Hold�ng �le Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ�, Sürdürüleb�l�rl�k ve Kadına Yönel�k Ş�ddet üzer�ne paneller ve eğ�t�mler düzenl�yoruz.
Mayıs’ta göster�me g�recek olan panellerde Hülya Adak, Derya Özet Yalgı ve Ayşe Gül Altınay panel�st
olarak yer alacak. Eğ�t�mler� Hülya Adak ve Caner Hazar düzenl�yorlar. 

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

Daha fazla e-posta almak �stem�yorsanız lütfen tıklayınız.
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