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 Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Kürsüsü, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 
(KOÇ-KAM) ve Dünya Gazetesi işbirliği ile üniversitelerde cinsiyetçi 

kalıplarla mücadelede öne çıkan çalışmalara yönelik bir ödül programı 
oluşturulmuştur.  

 Bu program Dünya Gazetesi Yılın İş Kadınları Ödülleri kapsamında alt 
bir kategori olarak düzenlenmiştir. 

 Ödül, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm 
üniversitelerin (devlet ve vakıf üniversiteleri) toplumsal cinsiyet ve 

kadın çalışmalarına odaklanan merkezlerine, bölüm ya da anabilim 
dallarına, platformlarına, işbirliklerine, öğrenci kulüpleri ya da 

gruplarına ve uygulama projelerine açıktır. 
 

 Ödül programının hedefi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın her türüne karşı 
bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi önceliklendirerek toplumsal etki 

yaratmayı hedefleyen üniversite düzeyindeki farklı çalışmaları öne 

çıkarmaktır. Söz konusu çalışmalar, son üç yılda tamamlanmış ya da 
süregelen programları, uygulamaları ve etkinlikleri kapsamak üzere 

geniş biçimde anlaşılmaktadır. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-oXQ7twmzGJji6otkH9bLbkjHczXHPZmGbKDukNehbRmpVw/viewform


 
ÖDÜLE BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURU DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLER 

 
 Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir üniversiteye 

bağlı olma (Örneğin; ilgili üniversitenin toplumsal cinsiyet ve kadın 
çalışmalarına odaklanan merkezi, bölümü, anabilim dalı, platformu, 

işbirliği, öğrenci kulübü ya da grubu veya uygulama projesi ekibi 
olma) 

 
 Ödüle aday gösterilen çalışmayı/çalışmaları ücret karşılığı yapmama 

 

 Ödüle aday gösterilen çalışmanın/çalışmaların son üç yıl içinde 
yapılmış olması ya da halen devam ediyor olması 

 
 Ödüle aday gösterilen birim veya oluşumun adı veya unvanı 

 
 Ödüle aday gösterilen çalışma(lar)da yer alan ekip ve ekibi temsil 

eden kişi(ler) (İsimler ve varsa unvanlar belirtilmelidir.) 
 

 Ödüle aday gösterilen çalışma(lar) (İsmen belirtilmelidir 
 

 Ödüle aday gösterilen çalışmanın/çalışmaların içeriği (Bu bölüm 
kullanılan yöntem ve araçları da içermelidir. En fazla 1500 sözcük 

kullanılabilir. Görsel kullanımı serbesttir) 
 

 Ödüle aday gösterilen çalışmanın/çalışmaların sonuçları ve etkileri (En 

fazla 1000 sözcük kullanılabilir. Geri bildirimlere yer verilebilir. Görsel 
kullanımı serbesttir) 

 
 Ödüle aday gösterilen çalışmanın/çalışmalardan sonra yapılması 

tasarlananlar (Yeni çalışmalara ilişkin öngörüler ya da öneriler 
kastedilmektedir. En fazla 500 sözcük kullanılabilir. Görsel kullanımı 

serbesttir.) 
 

 
JÜRİ ÜYELERİ: 

 
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

ve KOÇ-KAM Direktörü  
Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi  

Prof. Dr. Gülriz Uygur, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi  
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