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Mor Sert�f�ka Program Tanıtımını Gerçekleşt�rd�k
İstanbul’da �k� d�lde eğ�t�m veren okullar �ç�n Mor Sert�f�ka Program Tanıtımını, 14 Haz�ran’da
Sabancı Hold�ng Sadıka Ana Salonu’nda gerçekleşt�rd�k. İstanbul’da �k� d�lde eğ�t�m veren Robert
Kolej, Getronagan Ermen� L�ses�, Dame de S�on, Açı Orta Okulları, Zapyon Rum L�ses�, H�sar
Okulları ve Üsküdar Amer�kan L�ses� g�b� okulların ve eğ�t�m alanında çalışan Toplumsal C�ns�yet
Müzes�, Sabancı Vakfı ve Öğretmen Ağı’nın katılımıyla Mor Sert�f�ka ve SU Gender çalışmaları
hakkında b�lg� paylaşımı yaptık. Ayşe Gül Altınay, Hülya Adak, Nazlı Hazar, İlayda Ece Ova, Den�z
Gündoğan İbr�ş�m, Özge Ertem, Em�rhan Den�z Çeleb�, Caner Hazar ve Zeynep Gülru Göker’�n
sunumlarıyla Mor Sert�f�ka Programını İng�l�zce ve Türkçe olarak tanıttık. Programda eğ�t�m ve
toplumsal c�ns�yet �l�şk�s� üzer�ne odaklanan atölyen�n ardından ağ oluşturma etk�nl�ğ� ve kokteyl
gerçekleşt�r�ld�. Kurulacak olan eğ�t�mc�ler ağı �le toplumsal c�ns�yet ve eğ�t�m alanında yen�
çalışmalar yapılması planlanıyor. Mor Sert�f�ka ek�b� atölye kısmında da tartışılan �ler�ye dönük �ş
b�rl�kler� üzer�nde atılab�lecek somut adımların hazırlıklarını yaz aylarında tamamlayacak. 
 

İstanbul'da GEARING-Roles Çalıştayı Düzenled�k
22-23 Haz�ran tar�hler�nde M�nerva Han, C�ns�yet Eş�tl�ğ� Eylem Planlarının (CEP)
Kurumsallaşması ve Sürdürüleb�l�rl�ğ� konusunda öneml� b�r uluslararası toplantıya ev sah�pl�ğ�
yaptı. SU Gender’da 2019’dan bu yana yürütülen AB Ufuk 2020 GEARING-Roles projes�
kapsamında Sabancı Ün�vers�tes�, Oxford Brookes Ün�vers�tes�, Ljubljana Ün�vers�tes�, Deusto
Ün�vers�tes� ve Yellow W�ndow danışmanlık kurumundan akadem�syenler ve üst düzey
yönet�c�ler�n katılımıyla �k� günlük b�r Eşleşt�rme ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştayı (Pa�r�ng Event)
düzenled�k. Farklı kurumların b�rb�r�nden öğrenmes�n� sağlayan bu etk�nl�kler GEARING Roles
projes�n�n en öneml� katılımcı faal�yetler�nden b�r�n� oluşturuyor. CEP’ler 2022 yılı �t�bar�yle AB
araştırma fonlarına yapılacak başvurular �ç�n ön koşul n�tel�ğ�nde değerlend�r�l�yor ve CEP
olmayan ün�vers�telerden başvuru kabul ed�lm�yor. Sabancı Ün�vers�tes�’nde CEP hazırlanmasını
ve 2021 yılında uygulamaya g�rmes�n� mümkün kılan GEARING-Roles projes� Ek�m 2022’de
Brüksel’de yapılacak kapanış etk�nl�ğ�n�n ardından son bulacak. Projen�n son yılının hedefler�
arasında, c�ns�yet eş�tl�ğ�ne yönel�k bugüne kadar yürütülen çalışmaların kapsamlı b�r
değerlend�r�lmes�n�n yapılması ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması �ç�n kurumsal adımlar atılması
yer alıyor. 

Sabancı Ün�vers�tes� Üst Yönet�m� C�ns�yet Eş�tl�ğ� Eylem

Planlarını İnceled�
Partner� olduğumuz GEARING-Roles AB Ufuk2020 projes� kapsamında Yellow W�ndow kurumu
uzmanı Dr. Max�me Forest tarafından Sabancı Ün�vers�tes� üst yönet�m� �ç�n düzenlenen “Ufuk
Avrupa: Araştırma ve İnovasyonda C�ns�yet Eş�tl�ğ� Eylem Planlarını (CEP) Uygulamak �ç�n B�r
Pol�t�ka Çerçeves�” başlıklı oturumu 9 Haz�ran’da gerçekleşt�rd�k. Oturumda 2022’den �t�baren
Ufuk Avrupa çerçeves�nde araştırma ve yükseköğret�m kurumlarına AB tarafından ver�lecek tüm
f�nansal desteklere başvuruda b�r ön koşul olarak get�r�len CEP’ler�n uygulanması süreçler� ve
araştırma ve �novasyona olan katkısı da ele alındı.
 

“C�ns Adımlar: Sanatçı Kadınların İz�nde Beyoğlu”
C�ns Adımlar: Toplumsal C�ns�yet ve Hafıza Yürüyüşler� Programı, Meşher’de 2021 Ek�m - 2022
Mayıs ayları arasında gerçekleşen “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” serg�s�nde
eserler�yle yer almış sanatçı kadınların h�kâyeler�n�n �z�n� sürüyor. Sanatçı kadınların yollarının
geçt�ğ�, ürett�ğ� ve türlü karşılaşmalar ve deney�mler� sonucu ortaya çıkan b�r�c�k hayatlarından
�zler, Meşher ve SU Gender ek�pler�nden oluşan h�kâye anlatıcıları tarafından on duraklı b�r rota �le
tak�p ed�l�yor. Yürüyüşün v�deosu Haz�ran ayında yayınlandı. İzlemek �ç�n tıklayın:  C�ns Adımlar:
Sanatçı Kadınların İz�nde Beyoğlu
 

ACCTING Atölyeler�nde B�r Araya Geld�k
Önümüzdek� 3 yıl boyunca 34 ülkeden 12 kurumla d�rsek teması hal�nde çalışacağımız b�r AB
Ufuk2020 projes� olan ACCTING'�n 15 ve 16 Şubat'ta gerçekleşen proje açılış toplantısına SU
Gender proje ek�b� olarak katıldık. 26 Mayıs tar�h�nde �se proje kapsamında araştırdığımız dört
alanda (afetler, b�yoçeş�tl�l�k, gıda güvenl�ğ� ve gıda değerler�) �k� atölye gerçekleşt�rd�k. ACCTING,
�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k pol�t�kaların toplumsal eş�ts�zl�kler� nasıl
der�nleşt�rd�ğ�n� ve yen�den ürett�ğ�n� anlamayı ve ötek�leşt�r�len grupların, özell�kle de kadınların,
gençler�n, Romanların, konar-göçerler�n, LGBT+ların önayak oldukları �lham ver�c� örnekler ve
uygulamaları derlemey� ve böylel�kle pol�t�ka üret�m süreçler�ne destek olmayı hedefl�yor. Her �k�
atölye de Türk�ye'de bu alanlarda çalışan uzman, akt�v�st ve STK tems�lc�ler�yle buluşup projey�
onlara tanıtmayı ve onların �lk etap �ç�n öner�ler�n� almayı hedefled�. Projeye katılanlar arasında
İstanbul Ün�vers�tes�, Adıyaman Ün�vers�tes�, Erz�ncan Ün�vers�tes�, Kad�r Has Ün�vers�tes�,
Sabancı Ün�vers�tes� ve Boğaz�ç� Ün�vers�tes�'nden akadem�syenler �le 350.org, Yeş�l Düşünce
Derneğ�, Yolda İn�s�yat�f�, Doğa Koruma Merkez�, ÇEKÜL Vakfı g�b� çeş�tl� STK'lardan tems�lc�ler ve
bağımsız akt�v�stler ve g�r�ş�mc�ler vardı. Atölyeler hem katılımcıların kend� çalışmalarını
paylaştıkları hem de atölye konuları özel�nde var olan sorunları ve oluşumları b�rl�kte düşündükler�
etk�nl�kler oldu. Daha fazla b�lg� ve soru �ç�n:  acct�ng.sugender@sabanc�un�v.edu
 

RESISTIRÉ’den P�lot Projelere Fon Desteğ�
RESISTIRÉ projes�n�n �k�nc� döngüsü kapsamında, COVID-19’un yarattığı veya der�nleşt�rd�ğ�
eş�ts�zl�kler� azaltmayı ve mevcut ve �lerde ortaya çıkab�lecek salgınlara karşı b�reysel ve
toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlayan, eğ�t�m ve toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet
alanlarında hazırlanan p�lot projelere fon desteğ� sağlanacak. Projen�n b�r�nc� döngüsü
kapsamında Türk�ye’den STK’lara fon desteğ� ver�ld�ğ� �ç�n bu döngüde Türk�ye merkezl� STK’lar
tek başına başvuramayacak olsalar da başka ülkelerdek� kurumlarla partner olarak başvuru
yapab�lecekler. 

- Bakım Fuarı: İy� oluş (wellbe�ng) ve yardıma er�ş�m konularında 15-18 yaşları arasındak�
gençlere yönel�k b�lg�ler�n paylaşılacağı okul temell� b�r etk�nl�ğ�n düzenlenmes�n� hedefleyen p�lot
proje �ç�n başvurular, 4 Temmuz 2022 18:00’a kadar kabul ed�lecek.

- Kapsayıcı Okullar: Orta öğret�m kurumlarına yönel�k, ebeveynler �le d�yalog gel�şt�r�lmes�ne ve
böylece öğrenc�ler�n �ht�yaçlarının daha �y� anlaşılması ve karşılanmasına yardımcı olacak araçlar
gel�şt�rmey� hedefleyen p�lot proje �ç�n başvurular 4 Temmuz 2022, saat 18:00’a kadar kabul
ed�lecek. 

- B�rl�kte D�rençl�: Toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddetten hayatta kalanlarla çalışan k�ş�lere yönel�k
b�r destek topluluğu oluşturarak �k�nc�l travma r�sk�ne karşı d�rençler�n� artırmayı amaçlayan p�lot
proje �ç�n başvurular 29 Temmuz 2022, saat 18:00’a kadar kabul ed�lecek. 

- Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ş�ddetle Spor Aracılığıyla Mücadele: Spor akt�v�teler�n�n yer aldığı b�r
program gel�şt�rerek, gençler, antrenörler ve yönet�c�ler arasında toplumsal c�ns�yete dayalı
ş�ddete da�r farkındalığın artmasını ve ş�ddet�n önlenmes�n� hedefleyen p�lot proje �ç�n başvurular
29 Temmuz 2022, saat 18:00’a kadar kabul ed�lecek. 
(Görsel: Aslı Alpar)
 

RESISTIRÉ Raporunda

Pandem� Sonrasında Toplumsal C�ns�yet Eş�ts�zl�ğ�
SU Gender’ın parçası olduğu Ufuk 2020 RESISTIRÉ projes�, toplumsal c�ns�yet+ perspekt�f�n� merkeze
alarak, pandem� dönem�nde açığa çıkan eş�ts�zl�kler�, kes�ş�msell�k yaklaşımıyla ele alıyor. RESISTIRÉ
projes�n�n �k�nc� araştırma döngüsü kapsamında AB’ye üye devletler�n COVID-19 pandem�s�n�n neden
olduğu ekonom�k ve sosyal hasarın onarılmasına yardımcı olmak �ç�n hazırlanan Ulusal Toparlanma  ve
Dayanıklılık Planları (NRRP) ayrıntılı olarak anal�z ed�ld�. 800 m�lyar Euro'luk NextGenerat�onEU
(Yen�Nes�lAB) programı kapsamında gel�şt�r�len bu planları �nceleyen raporda,  Pandem� Sonrası Ulusal
Toparlanma ve Dayanıklılık Planlarında toplumsal c�ns�yete dayalı eş�ts�zl�kler� azaltmak �ç�n alınan
önlemler�n yeters�zl�ğ� vurgulanıyor. Bu kapsamda hayata geçen önlemler�n çoğunlukla �ş, eğ�t�m ve bakım
alanlarında olduğunun, karar alma süreçler�, pol�t�ka ve toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet g�b� öneml� bazı
alanlarda çarpıcı eks�kler olduğunun altı ç�z�l�yor.

 SU Gender RESISTIRÉ Ek�b�nden Barcelona’ya Saha Z�yaret� 
RESISTIRÉ projes�n�n �lk döngüsünde, COVID-19’un yarattığı veya der�nleşt�rd�ğ� eş�ts�zl�kler�
azaltmayı ve mevcut ve �lerde ortaya çıkab�lecek salgınlara karşı b�reysel ve toplumsal
dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 4 p�lot projeye fon sağlandı. “B�r Özen Ekos�stem� olarak Yeş�l
Alanlar” başlıklı çağrıyla, yeş�l alanları bütün kullanıcıların er�ş�m�ne açarak ‘B�r Özen
Ekos�stem�’ne dönüştürmey� amaçlayan p�lot projey� Barselona merkezl� aquí yürütüyor. Aquí,
daha ad�l, sürdürüleb�l�r ve sağlıklı şeh�rler yaratmak �ç�n vatandaşlar ve yerel kuruluşlarla �şb�rl�ğ�
yapan b�r sosyal �novasyon kolekt�f�. Parc de l'Espanya Industr�al’de yürütülen projede, parkın ve
yeş�l alanların kullanımı açısından eş�tl�k ve kapsayıcılığın artırılması, toplumun tüm kes�mler�n�n,
özell�kle de dezavantajlı grupların, parktak� eş�t tems�l�n�n garant� altına alınması ve uzun vadede
toplum dayanıklılığı ve bakım/özen ekos�stem�n�n  gel�şt�r�lmes� hedeflen�yor. Projen�n �zleme
sürec� kapsamında, DEUSTO Ün�vers�tes� ve SU Gender RESISTIRÉ ek�pler� olarak 9-10
Haz�ran’da Parc de l'Espanya Industr�al’de, aquí’ye b�r saha z�yaret� gerçekleşt�rd�k. Saha
z�yaret�nde, aquí’n�n �ş b�rl�ğ� yaptığı kuruluşlar ve paydaşlarıyla toplantılar düzenled�k, parkta aquí
tarafından yürütülen atölyelere katıldık.

RESISTIRÉ Konsors�yumu Prag’da Buluştu 
RESISTIRÉ konsors�yumu, �lk kez Prag’da f�z�ksel olarak b�r araya geld�. Çek Cumhur�yet� B�l�mler
Akadem�s� Sosyoloj� Enst�tüsü ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşen buluşmada, b�r d�z� toplantı gerçekleşt�.
İk�nc� döngü araştırma çıktılarına dayanarak hazırlanması planlanan 6 farklı pol�t�ka öner�s� raporu
�ç�n dışarıdan uzmanların katıldığı paralel çalıştaylar düzenlend�. Ayşe Gül Altınay, Nazlı Türker ve
Pınar Ensar�’n�n katıldığı toplantıda, SU Gender ek�b� olarak, “Herkes �ç�n Kr�z Yönet�m�:
Kapsayıcı, Çok Aktörlü Kr�z Yönet�m�” başlıklı pol�t�ka öner�s� üzer�ne ger� b�ld�r�m aldığımız
katılımcı b�r çalışma yürüttük. Bu çalışmayla son şekl�n� alan pol�t�ka öner�s�, devletler�n ulusal,
bölgesel ve yerel düzeyde kr�z yönet�m� planlarını STK'ların ve dezavantajlı grupların
 tems�lc�ler�n�n katılımıyla ve toplumsal c�ns�yet+ kes�ş�msel bakış açısıyla hazırlamaları yolunda
Avrupa Kom�syonu ve Avrupa Konsey�’n�n etk�n çalışmalar yürütmes�  �ç�n çağrıda bulunuyor. 

Mar�anne H�rsch Sempozyumuna Katıldık
Ayşe Gül Altınay, 29 N�san'da Columb�a Ün�vers�tes�'nde düzenlenen “Remember�ng Poss�b�l�ty: A
Sympos�um Honor�ng Mar�anne H�rsch” sempozyumuna katılarak Mar�anne H�rsch ve SU
Gender'ın 10 yıla yayılan yaratıcı �ş b�rl�kler�n� anlattı: 2014 (İstanbul) ve 2015 (New York)
yıllarında düzenlenen Women Mob�l�z�ng Memory konferansları, Ayşe Gül Altınay ve Mar�anne
H�rsch'ün derley�c�ler�nden oldukları Women Mob�l�z�ng Memory k�tabı (Columb�a Un�vers�ty Press,
2019), Depo İstanbul'da 2014 yılında (Işın Önol �le b�rl�kte) açılan Hafızayı Harekete Geç�rmek:
Kadınların Tanıklığı Serg�s�, C�ns Adımlar Beyoğlu yürüyüşü  (ve Harlem yürüyüşü) ve Mar�anne
H�rsch'ün SU Gender Uluslararası Danışma Kurulu'na yapmaya devam ett�ğ� katkılar. Mar�anne
H�rsch'ün hafıza ve toplumsal c�ns�yet alanındak� çığır açıcı çalışmaları, özell�kle de 'postmemory'
kavramı, Sabancı Ün�vers�tes� araştırmacıları ve öğrenc�ler�ne �lham vermeye devam ed�yor (bkz.
D�lara Çalışkan, 'Queer postmemory'). Mar�anne H�rsch'e mutlu ve ver�ml� emekl�l�k yılları d�l�yor,
fem�n�st çalışmalara ve SU Gender'a yaptığı değerl� katkılar �ç�n yürekten teşekkür ed�yoruz. Ayşe
Gül Altınay'ın 'Fem�n�st+ Dayanışma' konuşmasının da yer aldığı konferans kaydına buradan
ulaşab�l�rs�n�z. 

ProGender+ Eğ�t�mlere Devam Ed�yor
1 Haz�ran’da Ayşe Gül Altınay ve Es�n Düzel, Kordsa Asya Pas�f�k (APAC) �ç�n Kadın Hareket� Tar�h�
konulu açılış konuşması yaptı. Sabancı Topluluğu Çeş�tl�l�k ve Kapsayıcılık Gel�ş�m Programı Hülya
Adak’ın Ebru N�han Celkan �le yaptığı “Ayrımcılık, Tac�z ve Mobb�ng İle Mücadele” konulu panel �le devam
ett�. Enerj�sa Üret�mle gerçekleşt�r�len Mor Sert�f�ka Programı 4-5 Haz�ran’da devam ett�. 

Nerelere Katıldık?
 

Partner� olduğumuz GEARING-Roles AB Ufuk2020 projes� kapsamında 29-30 Haz�ran’da Yellow
W�ndow kurumu uzmanı Lucy Ferguson tarafından düzenlenen “Gelecek Vaadeden Orta Düzey
Yönet�c� Kadınlar �ç�n L�derl�k Eğ�t�m�”ne Sabancı Ün�vers�tes�’nden Ç�ğdem Geylan, Zeynep Özer
ve Burcu Albayrak katıldılar. 2 gün süren bu eğ�t�mde kadınların karar alma mekan�zmalarına dah�l
olmalarının önündek� kurumsal ve b�reysel engeller, önyargılar ve zorluklar ve bunların üstes�nden
gelmen�n yöntemler� tartışıldı.

10 Haz�ran’da İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından İstanbul Kongre Merkez�nde düzenlenen
Mor Z�rve’ye Begüm Acar katıldı. Yerel Eş�tl�k Eylem Planının �zleme ve değerlend�rme
çalışmalarını 7 temat�k başlıkta tartışmaya açan z�rve “B�rl�kte Çok, Eş�t ve Tok” mottosuyla
düzenlend�. Z�rvede ayrıca kadın yazarlar tarafından kaleme alınan İstanbul temalı öyküler kadın
sanatçılar tarafından sahnede seslend�r�ld�.

17 Haz�ran’da Doğu Akden�z Ün�vers�tes� organ�zasyonuyla çevr�m �ç� olarak düzenlenen 20.
C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı İşb�rl�ğ�, Destek ve İlet�ş�m Çalışma Grubu çalıştayına Begüm Acar
katıldı. Farklı ün�vers�telerden tems�lc�lerle b�r araya geld�ğ�m�z toplantıda ün�vers�telerde c�ns�yet
eş�tl�ğ� eylem planı oluşturulması ve bu kapsamda c�nsel tac�zle mücadele konusu ele alındı. B�r
sonrak� toplantı ağın 10. yılı ves�les�yle düzenlenecek. 

SU Gender as�stanı ve Kültürel Çalışmalar yüksek l�sans öğrenc�s� Berf�n Ç�çek Amsterdam School
for Her�tage, Memory and Mater�al Culture tarafından 30 Haz�ran- 2 Temmuz arasında organ�ze
ed�len "W�tness�ng, Memory, and Cr�s�s" panel�ne "Tell�ng the Memor�es of a Massacre:
Test�mon�es from Ders�m's 38" �s�ml� konuşmasıyla katıldı. Konuşması yakında Amsterdam
Un�vers�ty Press tarafından yayınlanacak ve er�ş�me açık olacak. 
 

Önümüzdek� Ay Neler Var?

C�nsel Tac�z, C�ns�yete Dayalı Ş�ddet ve Ayrımcılık Web�narları 
SU Gender olarak ün�vers�te �ç�nde ve dışında c�nsel tac�z, c�ns�yete dayalı ş�ddet, çeş�tl�l�k ve
kapsayıcılık konularında düzenled�ğ�m�z web�nar ser�s�ne devam ed�yoruz. 20 Temmuz’da çevr�m
�ç� olarak gerçekleşecek olan on �k�nc� buluşmada Angela Santamar�a, “Kolomb�ya'nın Karay�p
Bölges�nde Yerel Kadın Deney�mler�: C�nsel Ş�ddetten Hayatta Kalmak İç�n Gel�şt�r�len Prat�kler”
başlıklı konuşmasıyla yer alacak. Kayıt �ç�n: https://b�t.ly/SUGender_Web�nar12

C�ns Adımlar: Sanatçı Kadınların İz�nde Beyoğlu
C�ns Adımlar ve Meşher �ş b�rl�ğ�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z “C�ns Adımlar: Sanatçı Kadınların İz�nde Beyoğlu”
yürüyüşler�m�z yoğun �stek üzer�ne devam ed�yor. 28 Temmuz'da gerçekleşecek olan d�j�tal yürüyüşe
katılım �ç�n kayıt gerekl�d�r. Kayıt: c�nsad�mlar@sabanc�un�v.edu, kay�t@mesher.org 

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Başvuruları Devam Ed�yor
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 Devam Ed�yor
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.
 

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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