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Duke Üniversitesi’nden Ayşe Gül Altınay'a Ödül
 

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve SU Gender üyesi Ayşe Gül Altınay,
Duke Üniversitesi’ne bağlı Duke Graduate School tarafından 2016 yılında verilmeye
başlanan bir ödüle layık görüldü. Ödül duyurusunda, Altınay’ın 2001 yılında Duke
Üniversitesi’nde kültürel antropoloji alanında tamamladığı doktora tezinin daha sonra The
Myth of the Military-Nation başlıklı “öncü bir etnografik kitap” olarak yayınlandığı
vurgulandı. Altınay toplumsal cinsiyet, anti-militarizm, hafıza ve aktivizm alanlarında
yürüttüğü ilham verici çalışmaları ve üstün başarılarından dolayı Few-Glasson Mezun
Cemiyeti’ne 2022 yılında kabul edilen üç araştırmacı arasında yer aldı. Ödülle ilgili detaylı
bilgiye ulaşmak için tıklayın. Duke Enstitüsü açıklamasına ise bağlantıyı tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

Akademi Buluşmaları: Kadın Çalışmaları Zirvesine Katıldık
 

4 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-UN Women
tarafından düzenlenen Akademi Buluşmaları: Kadın Çalışmaları Zirvesi’ne SU Gender
Direktörü Hülya Adak araştırma ve eğitim alanında SU Gender’daki öncü çalışmaları
anlatmak üzere katılım sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın
önderliğinde düzenlenen çalıştayda Türkiye genelinde 30 kadın ve toplumsal cinsiyet
çalışmaları merkeziyle birlikte Hülya Adak Türkiye çapında üniversitelerde atılabilecek
adımlar için yol haritası belirledi. Çalıştayın sonuçları rapor halinde ve Türkiye çapında yeni
bir eylem planı belirlemek için yayınlanacak.

Progender+ Çalışmalarına Devam Ediyor
 

Sabancı Holding ile iklim ve toplumsal cinsiyet üzerine Hülya Adak’ın moderatör, Deniz
Gündoğan İbrişim’in konuşmacı olduğu bir panel düzenlendi. Mart 2022’den beri
sürdürdüğümüz toplumsal cinsiyet eşitliği konuşma serilerinin dördüncüsü gerçekleşti.
Eylül ayında hem bu panel hem de aynı konudaki eğitim Sabancı Holding çalışanlarına
sunulacak. Açı Ortaokulu ile Mor Sertifika Programı devamında düzenlediğimiz kapsayıcı
eğitim ve malzeme tasarımı çalışmaları Hülya Adak, Nurseli Yeşim Sümbüloğlu ve Emirhan
Deniz Çelebi’nin eğitmenliğinde Ağustos ayında devam etti. 

B40 Genç Şehir Temsilcileri Zirvesine Katıldık
 

Gülru Göker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan B40 Balkan Şehirleri
Ağı tarafından 23-28 Ağustos tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı Florya yerleşkesinde
 düzenlenen B40 Genç Şehir Temsilcileri Zirvesinde konuşmacı olarak yer aldı. Zirvenin 26
Ağustos’ta gerçekleşen ve İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Merkezi
Koordinatörü Zelal Yalçın tarafından yönetilen “İnsan Hakları ve Yerel Eşitlik” temalı
oturumunda, Gülru Göker yerel siyasete katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği, İBB Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Uyum birimi Sorumlusu Meltem Ersan da yerel ölçekte
göç ve uyum üzerine konuştu. Sunumların ardından, B40 Balkan Şehirleri Ağı ülkelerinin
genç temsilcilerinin katılımıyla kent ölçeğinde insan hakları ve eşitlik üzerine bir söyleşi
gerçekleşti.

Mor Sertifika Programı Yeni Ekip Arkadaşını Arıyor
 

15 yıldır Sabancı Vakfı desteği ile devam etmekte olan projemizde bizlerle birlikte görev
almak isteyen ekip arkadaşımızı arıyoruz. Başvuru ve aranan nitelikleri öğrenmek için için
tıklayınız.

Nerelere Katıldık?
 
Konferans ve Sunumlar

Sakıp Sabancı Müzesi tarafından Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla Emre
Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğinde, 10-14 Ağustos tarihleri arasında "Dünya
419 PPM Bir Sahne" başlığıyla altıncı kez düzenlenen Müzede Sahne bu yıl gösteri
sanatlarının çok yönlü perspektifinden iklim krizi ve ekolojik yıkımı odağına aldı.
Etkinliğin son gününde düzenlenen Ekofeminizmler panelinde Deniz Gündoğan
İbrişim konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik kaydına ulaşmak için tıklayın.
 

Burslar

Zeynep Ceren Eren Benlisoy, 2023-2024 akademik yılı için Jean Monnet Burs
Programı tarafından üniversite mensuplarına verilen bursu almaya hak kazanmıştır.
Doktora sonrası araştırmacı olarak Türkiye kırsalında emeğin, toprağın ve gündelik
hayatın dönüşümü üzerine yürüteceği çalışmayı Erasmus University Rotterdam,
Hollanda'da International Institute of Social Sciences Enstitüsünde görev yapan
Prof. Dr. Jun Borras ile yürütecektir.

Önümüzdeki Ay Neler Var?

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
Başvuruları Devam Ediyor

 
15 yıldır devam eden Mor Sertifika Programı kapsamındaki eğitimlere katılmış ve sertifika
almaya hak kazanmış, Mor Dosya çalışmalarında yer almış öğretmen ve öğretmen
adayları için tasarlanmış olan Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ödülü, toplumsal cinsiyet eşitliğini sınıflarında ve okullarında teşvik eden ve bu
yönde çalışmalar yapan Mor Sertifikalı öğretmen ve öğretmen adaylarının iyi örneklerini ve
uygulamalarını erişilebilir kılmak ve bu çalışmaları yaymak amacıyla 2'inci kez verilecek.
Ödüle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan proje, faaliyet, ders uygulaması,
materyal tasarımı gibi çalışmalar ile 1 Ekim 2022, saat 17:00'ye kadar tüm Mor Sertifikalı
öğretmen ve öğretmen adayları katılabilir. Başvuruyla ilgili detaylara ulaşmak için tıklayın. 
 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Başvuruları Devam Ediyor 
 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız,
arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi'nin de desteğiyle SU Gender tarafından verilen bir makale ödülüdür.
2010 yılından bu yana verilen ödülün amacı, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı
araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Ödül, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesini son iki yıl içerisinde almış araştırmacılara
açıktır. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu yılki son başvuru tarihi 2 Ekim 2022'dir.
Başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın. 
 

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Başvuruları Devam Ediyor 
 

SU Gender olarak demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm
alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin anısına başlattığımız ödül, beşinci
senesi için başvuruları bekliyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları
desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü ile bu
konularda araştırma yapanları bir araya getirecek besleyici ve ilham verici bir alan açmayı
umuyoruz. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olan ödüle dair detaylı bilgi için tıklayın. 
 

Dışavurumcu Sanat Yoluyla İfade Alanlarımızı Genişletmek
 

Mor Sertifika Programı katılımcıları, 21 Eylül tarihinde saat 20:00'de başlayacak olan Aylin
Vartanyan ile Dışavurumcu Sanat Yoluyla İfade Alanlarımızı Genişletmek atölyesi ile
sanat temelli ifade becerilerini geliştirmek, katılımcıların ruhuna dokunmak, aynı zamanda
da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığa değinmek üzere bir araya geliyor. 2.
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü başvurularını güçlendirmeyi hedefleyen
atölye, 20 kişiye açık olarak gerçekleştirilecek. Başvuru için tıklayın. Kota nadeniyle katılım
gösteremeyen katılımcılar için atölye daha sonra yeniden tekrarlanacaktır.

Adres: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite
Caddesi No:27 Tuzla, 34956 İstanbul

Telefon: 0 (216) 483 93 30
e-posta: sugender@sabanciuniv.edu

Daha fazla e-posta almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.
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