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Bugün dünyada ve Türk�ye’de önde gelen ün�vers�teler toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�

akadem�k üret�m�n ve kampüs hayatının vazgeç�lmez b�r parçası olarak görmekte ve bu

doğrultuda eylem planları üretmekted�r. Toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� �le mücadelede

temel hedef� ün�vers�teler�n c�ns�yetç� yapısını dönüştürmek olarak bel�rlem�şlerd�r. Bu

sa�kle hareket eden ün�vers�teler topluma dönüştürücü çalışmalar yaparak örnek olmayı

taahhüt ederler. 2010’lardan ber� Türk�ye’de ün�vers�telerde c�nsel tac�z� önleme b�r�mler�

ve bu alandak� çalışmalar artmıştır.[1] Bu b�r�mler, dünyadak� muad�ller�yle benzer

m�syonlara sah�p olarak, ün�vers�te yaşamında toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�nden

kaynaklanan ayrımcı tutum ve davranışların, d�ğer b�r dey�şle, c�ns�yetç� yaklaşım ve c�nsel

tac�z, saldırı ve c�nsel ş�ddet�n önlenmes� ve vakalar karşısında gerekl� mekan�zmaların

�şlet�lmes� amacıyla, akadem�syenler�n çabası ve öğrenc�ler�n desteğ�yle, çalışmalarını

sürdürmekted�r. 

Ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� �le mücadele toplumdak� fem�n�st ve kadın

hareketler� mücadeles�n�n b�r sonucudur. Türk�ye’de 1990’larda ş�ddet �le mücadele

görünürlük kazanmış, o dönem ün�vers�telerde Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezler�

kurulmaya başlamıştır. 2000’lerde toplumsal c�ns�yet alanındak� akadem�k araştırmalar,

tezler ve dersler ülkede b�rçok ün�vers�tede hız kazanmıştır. 2010’lara gel�nd�ğ�nde, k�m�

bu merkezlere bağlı k�m� de ayrı olarak ün�vers�telerde c�nsel tac�z� önleme b�r�mler�n�n

kurulmaya başlaması bu bağlam �çer�s�nde yer�n� alır.[2] B�r�mler�n hızlandığı yıllarda aynı

zamanda 2011’de �mzalanan İstanbul Sözleşmes�’ne referansla 6284 No’lu yasa yürürlüğe

g�rm�ş, YÖK Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�[3] değ�şerek c�nsel tac�z ve saldırı tanınmış, YÖK

tüm ün�vers�telere Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Tutum Belges�[4] gönderm�ş, kadın

hareket�n�n gündem�nde erkek ş�ddet� ve kadın c�nayetler� yer almaya devam etm�şt�r. Son

b�rkaç yılda tüm bu bağlama ek olarak, özell�kle sosyal medyada karşılık bulan me too ve
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�fşa hareketler� c�nsel tac�z vd.[5] tartışmalarda gündemded�r. Özetle, ün�vers�telerde

c�nsel tac�z� önleme b�r�mler�n�n kuruluşu b�r �ht�yacın karşılığı, b�r kurumsallaşma

çabasıdır ve (Anayasa, Türk Ceza Kanunu �le b�rl�kte) ulusal ve uluslararası yasal mevzuata

dayanır.

2011’den �t�baren Ankara Ün�vers�tes�, ODTÜ, Sabancı Ün�vers�tes�, Hacettepe

Ün�vers�tes�, Boğaz�ç� Ün�vers�tes�, Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� g�b� ün�vers�telerde bu

b�r�mler�n �lk örnekler� ortaya çıkar. C�nsel Tac�ze ve Saldırıya Karşı Destek B�r�m�,

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Destekleme ve C�nsel Tac�z� Önleme B�r�m� g�b� �s�mlere sah�p

bu b�r�mler önley�c� faal�yetler yürüten, vakaları doğru şek�lde �lg�l� merc�/mekan�zmalara

yönlend�rme görev� ve k�ş�ler� güçlend�rme hedef� olan destek b�r�mler�d�r.[6] Fem�n�zm� b�r

açık k�ml�k olarak çoğunlukla �fade etmeseler de amaç ve yöntemler�n� fem�n�st hareket�n

kazanımına ve fem�n�st perspekt�fe dayandırırlar.[7]

2012’de bu b�r�mler�n kend� aralarındak� koord�nasyonunu sağlamak üzere “C�nsel Tac�z

ve Saldırıya karşı İş b�rl�ğ�, Destek ve İlet�ş�m Ağı (CTS)”[8] oluşturulur. Bu ağ b�leşenler�,

halen senede �k� kez çalıştay düzenler ve ayrıca sorun alanları ve deney�m aktarımları �ç�n

b�raraya gel�r. 2015’te YÖK’ün ün�vers�telere gönderd�ğ� Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Tutum

Belges� b�r�mler�n kurulması ve bu alandak� faal�yetler�n hızlanmasında etk�l� olmuştur.

Türk�ye’de 2021’de en az 31 ün�vers�tede[9], bu alanda pol�t�ka belges�, çalışma yönerges�

ve c�nsel tac�z� önleme kurul, kom�syon veya b�r�m� bulunuyor.[10] Bu belgeler ve b�r�mler,

ün�vers�teler�n c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� önleme roller� ve m�syonları olduğuna da�r resm�

taahhütler�d�r. CTS’ler�n Türk�ye’de kurumsallaşmaları �se henüz �ncelemeye muhtaçtır.

[11]

2012’de Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK) öğrenc�ler� ve

fem�n�st akadem�syenler�n �n�s�yat�f�yle C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu (CİTÖK)

çalışmalarına başlar. Kom�syon �şlev�n�, ün�vers�tede c�nsel tac�z vb. f��ller�n önlenmes� �ç�n

çalışmalar yürütmek olarak tanımlar.[12] Kom�syonda, alanda çalışmaları olan

akadem�syenler, alan �le �lg�l� �dar� personel ve y�ne alanda çalışmaları olan öğrenc�

tems�lc�ler� yer alır. 2016’da C�nsel Tac�z� Önleme, Eğ�t�m ve Destek Koord�natörlüğü

(CİTÖK Of�s�) kurulur. CİTÖK Of�s koord�natörünün �ş tanımı, önleme faal�yetler�n�

koord�ne etmek ve yürütmek ve bu alanda yapılan başvuruları doğru ve etk�n b�r şek�lde

yönlend�rmek olarak bel�rlen�r.

CEMRE  BAYTOK
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Bu raporda, CİTÖK Of�s koord�natörü sıfatıyla beş yıl (N�san 2016-2021) boyunca verd�ğ�m

çok sayıda eğ�t�m, sem�ner, sunum, atölye, forum, dersler�n yanı sıra çoğunluğu

öğrenc�lerle olmak üzere yapmış olduğum 384 görüşmeye ve alanda ed�nd�ğ�m d�ğer

deney�mlere dayanarak ün�vers�telerde c�nsel tac�z� önleme b�r�mler�n�n önem�, �ht�yaç ve

eks�kl�kler� ve CİTÖK deney�m�n�n başka kurum ve kuruluşlara nasıl örnek olab�leceğ�n�

tartışacağım. CİTÖK Of�s koord�natörlüğü deney�m�, gençl�k çalışmaları, güncel toplumsal

c�ns�yet tartışmaları, c�nsel tac�z �le kurumsal ve sürdürüleb�l�r mücadele, eks�k

mekan�zmalar ve alanda koord�nasyonun gerekl�l�ğ� g�b� b�rçok konu açısından f�k�r

vermekted�r.

Bu raporun hedef�, beş yıllık b�r deney�m�n aktarılmasıdır. Başka b�r dey�şle, ülkede bu

alandak� özgün b�r örneğ�n hem yol göster�c� olab�lecek yanlarıyla hem eks�kler�n

g�der�lmes� yolunda, b�r�k�mler�n�n başka b�r�mler �ç�n kaynak oluşturması, tartışma açması

ve uygulamada üretken çözümlere f�k�r oluşturması hedeflenmekted�r. Bu doğrultuda,

raporda kend� deney�m�m�n yanı sıra, bu beş yılda b�rl�kte çalıştığım ve of�s

koord�natörlüğünün �şlevsell�ğ� �ç�n ün�vers�tede olmazsa olmaz poz�syonlardan yed� k�ş�n�n

(�k� Öğrenc� İşler� Dekanı, akadem�syen, ps�kolog, ps�k�yatr�st, �k� öğrenc� tems�lc�s�)

f�k�rler�ne de başvurdum. CİTÖK of�s deney�m�n�n hem ün�vers�teler hem de toplumun

d�ğer kurumsal yapıları �ç�n b�r örnek model oluşturduğunu ve yen� kurumsallaşmalar �ç�n

yol göster�c� olacağını düşünüyorum.

Raporun �k�nc� bölümünde, CİTÖK Of�s�’n�n yapısı, �şley�ş�, tar�hsel olarak dönüşümüne

değ�n�lecekt�r. Bu başlık altında, önleme faal�yetler� ve of�se yapılan başvurular ele

alınacaktır. Üçüncü bölümde, beş yıllık CİTÖK Of�s koord�natörlüğü deney�m�nden yola

çıkılarak, alandak� kazanımlar, �ht�yaçlar ve eks�kler değerlend�r�lecekt�r. Sonuç

bölümünde �se, ülkedek� c�nsel tac�z� önleme b�r�mler� �ç�n kaynak olab�lmes� açısından

raporun özet çıkarımları bel�rt�lecekt�r.

CEMRE  BAYTOK
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2012 yılında Boğaz�ç� Ün�vers�tes� C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu öğrenc� ve akadem�syenler�n

g�r�ş�m�yle kuruldu. Ün�vers�te Yönet�m Kurulu’nda 2013 yılında onaylanan C�nsel Tac�z� Önleme

Kom�syonu Çalışma Yönerges�’nde, kom�syon kurucuları, kom�syonun görev�n� ün�vers�tede c�nsel tac�z�n

önlenmes� �ç�n tüm b�leşenler �ç�n çalışmalar yürütmek ve �lg�l� f��llere maruz kalanlara gerekl�

b�lg�lend�rmey� g�zl�l�k �lkes� çerçeves�nde yapab�lmek �ç�n b�r �şley�ş oluşturmak olarak bel�rlem�şt�r. [13]

Başka b�r dey�şle, kom�syonun çalışma alanı, önleme faal�yetler� yürütmek ve c�nsel tac�z vb. vakalarında

mekan�zmaların çalışması �ç�n müdah�l olmak olarak tanımlanab�l�r. CİTÖK’te dokuz yıldır görev yapan

ps�k�yatr�st Serap Çakıcı Alparslan şöyle açıklıyor:

“CİTÖK’ün Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde dened�ğ� yöntem ün�vers�tey� c�nsel tac�z açısından güvenl� b�r alana

dönüştürmek ve toplumsal c�ns�yet konusunda yerleş�k b�r kültür oluşturmaktı. Bunun �ç�n önce

önley�c�l�k esas kabul ed�lm�ş, süreç boyunca en çok zaman farkındalığı arttırmaya ve kavramların ana

akımlaştırılmasına harcanmıştır.”

Yönergede kapsayıcı, er�ş�leb�l�r ve şeffaf b�r model öngörülmüştür. Buna göre, kom�syon b�leşenler�,

ün�vers�ten�n tamamına er�şeb�lmek ve üye tems�l�n� kapsayıcı b�r b�ç�mde yapab�lmek açısından her

fakülte, enst�tü ve yüksek okuldan b�r akadem�syen, konu �le �lg�l� poz�syonlarda çalışan �dar� personel

(Öğrenc� İşler� Dekanı, MEDİKO’ya bağlı ps�k�yatr�st, Rehberl�k Merkez� BÜREM’den ps�kolog, Genel

Sekreter yardımcısı, güvenl�k am�r�, send�ka tems�lc�s�, Öğrenc� Faal�yetler� Koord�natörü) ve ün�vers�ten�n

bu alanda faal�yet yürüten öğrenc� kulübü BÜKAK’tan ve Öğrenc� Tems�lc�l�ğ� Kurulu’ndan olmak üzere

b�rer öğrenc�y� �çerme hedef�n� önüne koymuştur. Seç�len kom�syon üyeler� Rektör tarafından

görevlend�r�l�r, kom�syon başkanı üyeler tarafından seç�l�r. Yönergede ayrıca üyeler�n rotasyonu, toplantı

takv�m� g�b� detaylar bel�rt�lm�şt�r. CİTÖK, Rektörlüğe bağlı d�ğer kom�syonlar �çer�s�nde yer alır ancak

çalışma alanı �ç�n b�r uzmanlık tanımlamış, üyeler�n buna göre bel�rlenmes�n� uygun görmüştür.

Ün�vers�ten�n tamamına ulaşmak hedeflenm�ş ve gönüllülük esas alınmıştır. CİTÖK kuruluşunda

doğrudan b�r öğrenc� kulübünün dahl� ve kom�syonda tems�lc�s�n�n olması açısından d�ğer kom�syonlardan

farklıdır. 

CEMRE  BAYTOK
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Kom�syon kurulduğu �lk yıllarda ün�vers�te kampüsler�n�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlandığı alanlar

olması �ç�n pol�t�kalar gel�şt�rmeye, farkındalığı artırmaya ağırlık verd�. CİTÖK’ün kurulması, c�nsel tac�z

vd. f��llere maruz kalan (ağırlıklı olarak öğrenc�ler olmak üzere) k�ş�lerden kom�syona başvurular

gelmes�ne sebep oldu.[14] Kom�syondak� üyeler�n tamamının ün�vers�tede asl� başka görevler�n�n olması

ve bu görevler�n�n gelen başvurularda sorun yaratab�lmes� (örneğ�n, başvuruyu alan akadem�syen�n,

başvurucunun veya hakkında başvuru olan k�ş�n�n dersler�ne g�rmes� veya gelecekte ders verme �ht�mal�

g�b�) kom�syon tarafından değerlend�r�lm�ş ve önleme çalışmalarını yürütmek ve başvuruları

yönlend�rmekten sorumlu tam zamanlı b�r koord�natörün çalışacağı b�r of�se �ht�yaç duyulmuştur. Aks�

durumun kom�syonun çalışma yönerges�nde bel�rt�len, başvurularda g�zl�l�k �lkes�n�n uygulanması

prens�b�yle çel�şk� yaratma olasılığı da görülmüştür. CİTÖK’ün sek�z yıl boyunca üyes� olmuş akadem�syen

Ayl�n Vartanyan ün�vers�tede başka b�r poz�syonu olmayan, tam zamanlı b�r koord�natör �ht�yacını şöyle

açıklıyor:

“CİTÖK sadece kom�syon olarak �şlev�n� sürdürdüğü yıllarda öğrenc� ve personelden gelen ş�kayetler

Öğrenc� Dekanı’na, okul ps�kolog ve ps�k�yatrına ve özell�kle personel söz konusu olduğunda Genel

Sekreterl�k üzer�nden kom�syona ulaşıyordu. Çoğu zaman da kom�syon üyes� öğret�m üyeler� üzer�nden

ş�kayetler gel�yordu. Bu dağınık model ş�kayetler�n gerekl� merc�lere ulaşması yolunda karışıklıklar

yaratmakla beraber ş�kayette bulunan k�ş�n�n anon�m kalma olasılığını azaltıyordu. Ayrıca kom�syon

üyeler� aynı anda b�rçok sorumluluğu taşıdıkları �ç�n ş�kayetç� öğrenc�/veya personel ş�kayet�n� aktarmak

�ç�n özell�kle öğret�m üyeler�ne başvurduğunda deney�mled�ğ� baskıyı, utancı, tehd�d�, korkuyu ve benzer

olumsuz duyguları detaylandırma veya açıkça anlatma fırsatı bulamıyordu. Bunun dışında kom�syon

önley�c� çalışmalarını da sürdürmeye ve ayrıca b�r ac�l durum protokolü ve pol�t�ka metn�n� de üretmeye

devam etmeye çalışıyordu. Tam zamanlı çalışan ve ayrı görevler� de olan kom�syon üyeler� �ç�n ş�kayetler

çoğaldıkça ve hukuk� meseleler de �ş�n �ç�ne g�rd�kçe baş ed�lemez b�r durum ortaya çıktı. Of�s�n sunduğu

özel alan, ş�kayet eden�n d�lekçes�n� yazmadan veya herhang� b�r hukuk�/ps�koloj�k destek almadan

öncek� b�r başvuru/yönlend�rme merkez� �şlev�n� gördü. Kom�syon üyeler� bu alanı sağlayamıyordu ve

mekan�k b�r şek�lde ş�kayetç�y� d�s�pl�n kom�syonuna yönlend�r�yor ve/veya ps�koloj�k ve hukuk� destek

almak �ç�n gerekl� adımların neler olduğunu sıralıyordu. Of�s�n varlığı ş�kayetç� k�ş�n�n herhang� b�r adım

atmadan evvel alanında uzman, hukuk� ve ps�koloj�k süreçler� �y� b�len ve fem�n�st b�r bakış açısıyla

yerleş�k sorunlu �l�şk� d�nam�kler�ne de b�r bakış açısı sunab�len b�r uzmanla görüşme alanı açması oldu.”

[2012-2016 yıllarında Öğrenc� İşler� Dekanı olan akadem�syen B�ray Kolluoğlu’na göre:

“İlk aşamada kom�syon olarak öncel�kle m�syonumuzu tanımlamaya, c�nsel tac�ze vd. yönel�k farkındalık

yaratmaya, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� kampüsler�n�n güvenl� ve özgür olması �ç�n önleyec� tedb�rler

tasarlamaya uğraştık. Bunları yaparken b�r yandan b�ze �let�len c�nsel tac�z ve saldırı vakaları �le

�lg�lenmeye çalıştık. Ancak özell�kle bu konuda çeş�tl� sorunlarla karşılaşmaya başladık. Vaka tak�b�n�

yapanların farklı öğret�m üyeler� olması, vakaların g�zl�l�ğ�n�n korunmasında zorluklarla karşılaşılması,

kayıtların toplu halde tutulması g�b� kom�syonun �şley�ş�nde b�r d�z� sorun çıkıyordu. Vakalarla başetmeye

çalışarak gündel�k faal�yetler �ç�nde boğulmaya başlayan kom�syon dersler, sem�nerler, toplantılar g�b�

CEMRE  BAYTOK
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önley�c� etk�nl�kler üretmekte çok zorlanmaya başlamıştı. Kom�syon bu sorunların çözümünün da�m�

çalışanı olan b�r of�s kurulması �le mümkün olacağını düşündü. Rektörlük Kurulu tarafından ben�msenen

bu öner� 2016 yılında CİTÖK of�s�n�n kurulması �le sonuçlandı.”

Kom�syon, k�m� başvurularda hukukçu desteğ�ne �ht�yaç olduğunu tesp�t etm�ş ancak Boğaz�ç�

Ün�vers�tes�’nde hukuk fakültes� olmadığı �ç�n sadece kısa b�r süre �ç�n (2016-17) �st�hdam ed�len b�r

avukat aracılığıyla danışman desteğ� sağlanmıştır.[15] Ün�vers�ten�n Rehberl�k Merkez� ve MEDİKO’su

olması �se b�r avantaj oluşturmuş, �k� b�r�mden b�rer ps�k�yatr�st ve ps�kolog kom�syon üyes� olmuştur. Of�s

açılana kadar başvurucularla doğrudan bu uzmanlar da görüşmüş ve of�s açıldıktan sonra başvurular

koord�natörlüğe devred�lm�ş ve gerekl� durumlarda başvurucu kend�ler�ne yönlend�r�lm�şt�r. Yed� yıl

kom�syonda görev yapan BÜREM’e bağlı ps�kolog Tül�n Arman aktarıyor:

“CİTÖK’ün kuruluş aşamasından ber� BÜREM’� tems�len kom�syonda görev aldım, �lk başlarda of�s

kurulana kadar en zorlandığım taraf kend� �ş sorumluluklarımın yanında eğ�t�mler�n çoğunu vermek

durumunda olmamdı. CİTÖK olarak okul �ç�nde tanınmak düşünüldüğü kadar kolay olmadı hem ne gerek

var dend� hem de bazen fazla duyarlı olmakla �lg�l� tepk�ler aldık. B�r ps�koloj�k destek uzmanı olarak

g�zl�l�k ve sadece danışandan gelen b�lg�lerle çalışmak oldukça öneml�d�r ama kom�syon üyes� olduğunuz

zaman gelen ş�kayetten sonra nasıl b�r yol �zlenmes� konusuna da dah�l olmak durunda kalıp çoklu rollerle

çalışıp bunları b�rb�r�nden ayırmak oldukça zorlayıcı b�r süreçt�. Of�s�n açılmasıyla roller ve görev

tanımları daha netleş�r oldu. Of�s�n kuruluş aşamasında da anlatmaya çalıştığım, travmat�k süreçlerle

çalışırken uzmanların ek�p arkadaşlarının desteğ�ne �ht�yacı olmasıdır, of�s�n kurulması bu desteğ� ve

paylaşım sürec�n� daha sağlıklı verm�şt�r.”

C�nsel tac�z vd. f��llerle �lg�l� başvuruları alan k�ş�n�n ruh sağlığı uzmanı olması gerekt�ğ�ne da�r, 2021’de

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne atanan yönet�m�n de sonradan savunacağı, b�r kanı mevcuttur. Konuyla �lg�l�

yetk�nl�k barındırmayan bu �nanış, c�nsel tac�z vd. f��ller�n toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�nden

kaynaklandığının üstünü örten b�r yaklaşıma dayanmaktadır. Başka b�r dey�şle, c�nsel tac�z, saldırı, ş�ddet

başvurularını ps�koloj�n�n alanına havale etmek, bu alanda yürütülecek çalışmanın toplumsal c�ns�yet

alanında uzmanlık gerekt�rd�ğ�n� yok saymak ve sorunu toplumsallıktan uzaklaştırıp b�reyselleşt�rmek

anlamına gel�r. Ps�kolog Tül�n Arman’a göre:

“CİTÖK çalışanı �lla k� ps�kolog olmak zorunda değ�ld�r, bu konuda eğ�t�ml� olup ps�kolog �le �ş b�rl�ğ�yle

çalışmalıdır. CİTÖK çalışanı yan� �lk karşılayan k�ş� ps�kolog olsa b�le ps�koloj�k desteğ� o sürdüremez. Aks�

halde roller karışmış olur. Yan�, ps�koloj�k destek veren ve �lk karşılaşmayı ve yazışmayı yapan k�ş�ler

b�rb�r�nden farklı olmak zorundadır. Ps�koloj�k destek sürec�nde danışanın kend� hızında ve geçm�ş

travmalarını da önemseyerek b�r destek ver�r�z ama ortada b�r ş�kayet, b�r yardım taleb� varsa bazen

karşıdak�n� hızlandırmak hızlıca sağlıklı desteğ� vermek �ç�n gerekl� soruları sormamız gerek�r, bu da

ş�kayet ve ps�koloj�k destek mekan�zmalarının sağlıksız �şlemes�ne neden olur.

İdeal örüntüde, CİTÖK’te �lk temas eden k�ş�s� (ps�kolog, sosyolog, sosyal çalışmacı…) toplumsal

duyarlılık, k�ş�sel duyarlılık sah�b�, c�nsel saldırı konusunda eğ�t�ml�, ayrımcılıktan uzak b�r k�ş� olmalıdır.”

CEMRE  BAYTOK
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Ps�k�yatr�st Serap Çakıcı Alparslan şöyle �fade ed�yor:

“Başvuru sah�pler�n�n yüz yüze kend�ler�n� �fade edeb�leceğ� ve uzman destek alab�lecekler� b�r of�s�n

kurulması; burada hem bu desteğ� sağlayab�lecek hem eğ�t�m vereb�lecek hem de koord�nasyonu

oluşturab�lecek uzmanlar yoluyla olab�lecekt�. Toplumsal c�ns�yet ve c�nsel tac�z pek çok alanda yer alan

ancak tek b�r uzmanlığın altında toplanamayacak b�r konu olup, koord�natörlüğe başvuru sah�pler�nde bu

konuyla spes�f�k olarak �lg�lenme, bu alanda eğ�t�m görmüş olma ve akadem�k akışı tak�p etme şartı

aranmıştır.”

Sonuç olarak kom�syon, dört senel�k deney�m�n�n sonucunda, ün�vers�tede c�nsel tac�z� önleme

faal�yetlerden ve bu alandak� başvuruları yönlend�rmeden sorumlu, toplumsal c�ns�yet alanında uzmanlığı

bulunan, ps�kososyal, hukuk� ve d�s�pl�ner süreçlere hak�m, tam zamanlı çalışacak b�r koord�natörün

gerekl�l�ğ�ne karar verm�şt�r. Bu kararda ağırlıklı olan başvuranların �deal destek mekan�zmasına

er�şeb�lmeler� hedef�d�r. Koord�natörün varlığı, g�zl�l�k �lkes�n�n gözet�lmes�n�, başvuruların tek b�r

merkeze yapılmasını ve b�r�k�m�n b�r merkezde toparlanıp gerekl� �y�leşt�r�lmeler�n bu b�r�k�me dayanarak

planlanmasını mümkün kılmıştır. Kom�syon, b�r koord�natörün, başta Öğrenc� İşler� Dekanı, ps�kolog,

ps�k�yatr�st, öğrenc� tems�lc�ler� (ve b�r süre �ç�n avukat) olmak üzere, kom�syonla koord�nel� çalışmasını

ben�msem�şt�r.

CİTÖK Of�s�n�n koord�natör seç�m� kom�syon tarafından çeş�tl� adayların değerlend�r�lmes� sonucu

bel�rlenm�şt�r. Kom�syon üyes� olan ve tek oya sah�p Öğrenc� İşler� Dekanı dışında Rektörlük seç�mlerde

yer almamış ve ver�len kararı onaylamıştır. Sonuç olarak, kom�syon kend� kr�terler�ne göre ve yönet�mden

bağımsız olarak of�s�n tek çalışanını seçm�şt�r. 2016’da sona eren Gülay Barbarosoğlu rektörlüğü dönem�,

resm� ün�vers�te yönet�m�n�n CİTÖK çalışmalarına açık destek verd�ğ� tek dönemd�r.
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CİTÖK Of�s� kurulduğu yıldan bu yana Öğrenc� İşler� Dekanlığı �le b�rl�kte çalışmıştır. 2016-2021

dönem�nde dekanlık görev�n� yürüten akadem�syen Zeynep Uysal CİTÖK Of�s�’n�n faal�yetler�n� şöyle

özetl�yor:

“CİTÖK of�s� b�r yandan ün�vers�tede c�nsel tac�z ve ş�ddet f��ller�ne maruz kalan başta öğrenc�ler olmak

üzere ün�vers�te mensuplarına destek verd�. Of�s koord�natörü �le sürekl� �let�ş�m hal�nde çalıştık. K�m�

zaman öğrenc�lerle b�rl�kte görüşüp doğru yönlend�rmey� yapmak �ç�n uğraştık. Ama her şeyden evvel of�s

ve koord�natör, tac�z vb vakalarında dekanlığın ve tab�� öğrenc�ler�n güveneb�leceğ�, öğrenc�lerle yakından

�lg�len�p onlara en doğru b�lg�y�, desteğ� verecek b�r merc��n varlığı anlamına gel�yordu. Of�s sadece bu

f��ller yaşandığında başvurulan b�r yer değ�ld� aynı zamanda g�derek daha oturmuş b�r programla hazırlık

öğrenc�ler�nden başlayarak, kulüplere, �dar� personele, güvenl�ğe ve akadem�syenlere yönel�k ders ve

b�lg�lend�rme toplantıları ve h�zmet �ç� eğ�t�mler ver�lmes�n� sağladı. Öğrenc�ler�n ün�vers�teye gel�r

gelmez, c�nsel tac�z, ş�ddet ned�r, hang� "kanıksanmış" davranışlar tac�z demekt�r, tac�z ve ş�ddet�n

kaynağında neden toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� vardır ve toplumsal c�ns�yet �le kasted�len ned�r g�b� temel

konularda ayrıntılı b�lg� alması bu konularda g�derek b�l�nçlenmeler�n� sağladı. Ayrıca bu toplantı ve

eğ�t�mler söz konusu başlıklarda h�çb�r b�lg�s� olmayan �dar� personel�n, eks�k ya da yanlış b�lg�s� olan

akadem�syenler�n bakış açısının değ�şmes�ne, farkındalıklarının artmasına �mkan verd�.” 

CİTÖK Of�s�, öncel�kle, kom�syonun temel odak olarak önüne koyduğu önley�c� faal�yetler�n

s�stemat�kleşmes� ve düzenl� hale gelmes� �ç�n rol oynamıştır. Ün�vers�tede toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�

konusunda farkındalığı yükseltmek; kavramları, hakları, sorun alanlarını, CİTÖK’ün varlığını ün�vers�ten�n

b�leşenler� �ç�n b�l�neb�l�r ve er�ş�leb�l�r kılmak anlamına gelmekted�r. Bu doğrultuda, ün�vers�ten�n en

büyük b�leşen� olan öğrenc�ler başta olmak üzere çalışanları da kapsayıcı şek�lde eğ�t�mler, dersler,

sunumlar, forumlar ve atölyeler düzenlenm�şt�r. Koord�natörlüğüm süres�nce eğ�t�m ve sunumları ben

hazırlayıp yaptım, k�m� atölye ve forumları �se kom�syon olarak düzenled�k. Beş sene �çer�s�nde (farklı

zamanlarda bazıları tekrar eden bazıları tek seferl�k ve Güney, Kuzey, H�sar, Kand�ll� ve Sarıtepe

kampüsler�ne dağılmış olarak) ün�vers�teye ver�len eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantılarına bakacak olursak, 

·      Öğrenc�lere: Hazırlık öğrenc�ler�ne zorunlu olarak oryantasyon programında “Flört ş�ddet� ve c�nsel

tac�z” ve “Toplumsal c�ns�yet farkındalığı”, ders dönem�nde “Toplumsal c�ns�yet, sınır �hlaller�, ş�ddetle

mücadele” dersler�, PDR öğrenc�ler�ne “Ün�vers�telerde c�nsel tac�z ve saldırıyı önlemeye yönel�k

çalışmalar: CİTÖK örneğ�” dersler�, Öğrenc� Kulüpler�ne ve Kulüpler Arası Kurul’a “Ün�vers�telerde

C�nsel Tac�z� Önleme” sunumları,

BÜKAK �le “Dünya Yer�nden Oynar” ve “Ben�m Çocuğum” belgesel göster�mler�,  
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Flört ş�ddet� forumu, flört ş�ddet� ve �fşa forumu, kampüste c�nsel tac�z� önleme forumu, c�nsel tac�z ve

flört ş�ddet� forumu,

·      İdar� personele: Da�re başkanları, güvenl�k görevl�ler�, güvenl�k am�rler� �le b�lg�lend�rme toplantıları, 

·    Akadem�k personele: D�s�pl�n soruşturmaları kom�syonu, Atatürk Enst�tüsü, B�yomed�kal Enst�tüsü,

Çevre B�l�mler� Enst�tüsü, Fen Edeb�yat Fakültes�, Mühend�sl�k Fakültes�, Uygulamalı B�l�mler

Yüksekokulu akadem�k genel kurullarında b�lg�lend�rme sunumları,

Ün�vers�te dışından davet ed�lerek,

·     J�nekolog tarafından c�nsel sağlık eğ�t�m�, ps�k�yatr�st tarafından c�nsel sağlık eğ�t�m�, Sağlıkta Genç

Yaklaşımlar’dan c�nsel sağlık eğ�t�m�, C�nsel Ş�ddetle Mücadele Derneğ�’nden flört ş�ddet� eğ�t�m�,

Facebook tarafından güvenl� �nternet forumu sayılab�l�r.

CİTÖK Of�s� eğ�t�m ve sunumları, ün�vers�te �çer�s�nde farklı poz�syonlarda olanların �ht�yaçları ve konu �le

�lg�l� rol alab�len k�ş�ler de gözet�lerek (dekan, genel sekreterl�k, güvenl�k) planlanmaya çalışılmıştır.

Burada hedef, ün�vers�ten�n tüm b�leşenler�ne ulaşmaya çalışmak, konu �le �lg�l� rolü olab�lecek olanlara

neler yapılab�leceğ�n� ve yapılması gerekt�ğ�n� aktarmak, CİTÖK’ün önley�c� faal�yetler�n� sürekl� kılmaktı.

Bu hedeftek� (eğ�t�mler� sürekl� ve her kes�me vermek açısından) aksamalara, salt kom�syonun desteğ�yle

koord�natörün eğ�t�mler� tek başına vermes� ve çeş�tl� ün�vers�te mensuplarının �ş b�rl�ğ�nden uzak

yaklaşımları neden olmuştur. 

CİTÖK Of�s� dönem�nde, ün�vers�te �ç� faal�yetler, b�lhassa öğrenc� başvurularının gösterd�ğ� doğrultuda

�ht�yaca yönel�k olarak zaman �ç�nde şek�llenm�şt�r. Öğrenc� başvurularında, c�nsel tac�z vd. hakkında

b�lg�ye er�ş�mdek� eks�kl�k, bedensel ve c�nsel sağlık konusunda b�lg�s�zl�k, alanın uzmanlarından

(koord�natörün yanı sıra, j�nekolog ve ps�k�yatr�st) b�lg�lend�r�c� toplantıların farklı kampüslerde ve düzenl�

şek�lde yapılmasına ves�le olmuştur. Ün�vers�teyle �lk temas eden öğrenc� grubuna oryantasyon haftasında

hem CİTÖK’ü hem de genel hatlarıyla toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� tanıtmak ün�vers�ten�n prens�pler� �ç�n

b�r gösterge olduğu kadar CİTÖK’ün önley�c� görev� açısından da öneml�d�r. Eğ�t�m ve sunumların, küçük

gruplarla ve karşılıklı soru cevabın mümkün olduğu koşullarda ver�ml� olduğu gözlemlenm�ş, buluşmaların

tekrar etmes�n�n önem� kavranmış ve destekley�c� olması açısından of�s kurulduğundan �t�baren

b�lg�lend�r�c� broşür (C�nsel Tac�z, Saldırı ve Ş�ddet Karşısında Ne Yapılab�l�r?, Sosyal Medya ve Benzer�

Çevr�m�ç� İlet�ş�mde Akılda Tutulması Gerekenler) af�ş, web s�tes� hazırlanmıştır. Facebook ve Tw�tter

hesapları y�ne koord�natör tarafından yürütülmüş, 2019 sonunda BÜKAK tems�lc�s�n�n gönüllü desteğ� �le

Instagram hesabı açılmış ve akt�f olarak kullanılmıştır. Instagram hesabı, CİTÖK’ün etk�leş�mde olduğu en

kalabalık grup olan öğrenc�lere ulaşmak açısından olumlu olmuş, hesapta çeş�tl� (c�nsel tac�z vd.’n�n yanı

sıra, d�j�tal ş�ddet, ısrarlı tak�p, rıza �nşası, gashl�ght�ng, heteronormat�v�te, ghost�ng, manspla�n�ng g�b�

daha yen� ve kafa karıştırıcı olab�len) kavramlar, haklar ve yasal düzenlemeler ve sağlıklı, ş�ddets�z, onaya

dayalı �l�şk� tanımları açıklanmış ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n hayatın çeş�tl� alanları kapsanarak ele

alınması uygun görülmüştür. Sosyal medya hesapları da, y�ne of�s�n deney�m� sonucu, �ht�yaca yönel�k

oluşturulmuş ve karşılık bulmuştur. Sosyal medya hesaplarında N�san 2021’e kadar akt�f olarak �çer�k

üret�lm�şt�r. Gönüllü öğrenc�ler�n desteğ�yle hazırlanan Blocklearn uygulaması �le öğrenc�ler eğ�t�mlerde

d�nled�kler�n� test etme ve sembol�k b�r sert�f�ka ed�nme olanağı bulmuşlardır. Akadem�syen Ayl�n

Vartanyan önley�c� çalışmaları değerlend�r�yor:
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“CİTÖK’ün varlığının özell�kle hazırlık grubunda paylaşılan tac�z ve saldırı konusunda farkındalık

sunumları söz konusu olduğunda çok faydalı olduğunu gözlemled�m. Ün�vers�teye farklı şeh�r ve a�le

yapılarından gelen gençler�n tac�z ve �l�şk�ler alanında farkındalıklarının düşük olması b�r öğrenc� grubu

olarak onları oldukça kırılgan kılıyor. Öğrenc�lere yapılan sunumları Hazırlık hocalarının da görmes�

özell�kle K�lyos/Sarıtepe kampüsünde yaşanan tac�z olayları söz konusu olduğunda öğrenc�ler�

yönlend�reb�lmeler� açısından faydalı oluyor. K�lyos’ta bulunan ps�koloj�k destek b�r�m�n�n de bu konuda

katkıları çok değerl�.

Ayrıca öğrenc� kulüpler�n�n, BÜKAK ve BÜLGBTİ desteğ�yle de c�nsel tac�z hakkında farkındalıkları ve

kulüplerdek� “bu kulüpte c�nsel tac�ze yer yoktur” sloganları da öğrenc�ler arasında c�nsel tac�z ve

saldırının kabul ed�lemeyeceğ�ne da�r b�r duruş serg�lenmes�ne de sebeb�yet verd�. Öğrenc� grupları her 4-

5 senede b�r değ�ş�me uğradığı �ç�n kulüplerde bu kültürün yerleşm�ş olmasının çok değerl� olduğunu

düşünüyorum.”

Ün�vers�te �ç�nde �dar� personele yönel�k olarak, vakalarla karşı karşıya kalab�len güvenl�k görevl�ler� başta

olmak üzere, da�re başkanları, şube müdürler�, yurt am�rler� g�b� gruplarla toplantılar hedeflenm�şt�r. Bu

çalışmaların b�r kısmı, önce pandem� sonra koord�natör olarak ücrets�z �zne çıkarılmam sonucu sekteye

uğramıştır. Ancak CİTÖK deney�m�, hem konunun b�l�n�r olması açısından hem de kurumda farklı

poz�syonlar yürüten k�ş�ler�n rol almalarını gerekt�ren durumda etk�n şek�lde davranab�lmeler� �ç�n tüm

b�leşenlere ulaşmanın gerekl� olduğunu gösterm�şt�r. Aynı şek�lde, akadem�syenlere yönel�k de, akadem�k

genel kurullar ve d�s�pl�n süreçler�ne yönel�k olmak üzere, b�lg�lend�r�c� sunumlar planlanarak Ün�vers�te

Yönet�m Kurulu kararıyla dekanlar, enst�tü ve yüksek okul müdürler� aracılığıyla hayata geç�r�lm�şt�r.

K�m� akadem�syenler�n CİTÖK’e mesafel� veya önyargılı davrandığı görülse de başta d�s�pl�n süreçler� �le

�lg�l� olmak üzere büyük b�r kes�m �ş b�rl�ğ� ve b�lg�lenmeye yanaşmıştır. Y�ne görünen lüzum üzer�ne,

CİTÖK Of�s� tarafından akadem�syenlere yönel�k olarak, C�nsel Tac�z ve Saldırı Vakaları Karşısında Tutum

Tavs�ye Rehber�, C�nsel Tac�z ve Saldırı Hakkındak� D�s�pl�n Soruşturmalarında Tutum Tavs�ye Rehber� ve

Akadem�syenler�n Öğrenc�lerle İlet�ş�mler�nde Poz�syonlarını Su�st�mal Etmemek �ç�n D�kkat Etmes�

Gerekenler başlıklı dokümanlar hazırlanmış ve yaygınlaştırılmıştır. Başlıklarda da görüldüğü üzere,

buradak� b�lg�lend�rme, c�nsel tac�z vb. durumlarda, doğru �let�ş�m, poz�syonunu su��st�mal etmeme,

doğru yere yönlend�rme ve d�s�pl�n süreçler�nde yen�den mağdur�yet üretmeden görev�n� sürdürme g�b�

alanları kapsayarak gen�ş tutulmuştur. Hem bu eğ�t�m ve sunumların gen�ş kes�mler� kapsaması hem de

�çer�ğ�n çeş�tl�l�ğ� ün�vers�tede c�nsel tac�z�n önlenmes�n�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması g�b�

bütüncül b�r hedefle gerçekleşeb�leceğ� anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Ün�vers�te dışı eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantıları değerlend�r�lecek olursa, �lk olarak CİTÖK Of�s� �le

alanda çalışan d�ğer kurum ve kuruluşlar arasındak� koord�nasyonun zamanla arttığından söz etmek

gerek�r. CİTÖK Of�s�, öncel�kle genç nesl�n toplumsal c�ns�yet alanındak� güncel �ht�yaçlarını, b�lg�ye

er�ş�mdek� eks�kl�kler�n� ve bu alandak� ün�vers�te �ç�nde olduğu kadar dışındak� hukuk� ve sosyal

mekan�zmaları b�lmek ve bunları aktarmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda, of�s, �lk olarak, d�ğer

ün�vers�teler�n c�nsel tac�z� önleme b�r�mler� ve CTS İlet�ş�m Ağı �le akt�f olarak �l�şk�lenm�şt�r. Bu

faal�yetler arasında, kend� b�r�mler�n� kurmak �steyen k�m� ün�vers�telere deney�m aktarmak amacıyla

davet ed�lm�ş, ağın İstanbul �let�ş�m ayağının oluşmasında katkıda bulunmuş, ağın genel�nde �let�ş�m ve
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ortak faal�yetler�n artmasına destek olmuş ve senede �k� kez ağ üyeler�n�n b�raraya geld�ğ� kurultaylarda

akt�f yer almış ve kurultaylardan b�r tanes� de 2019’da Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde düzenlenm�şt�r.

İk�nc� olarak, of�s, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadının İnsan Hakları Yen� Çözümler Derneğ�, C�nsel

Ş�ddetle Mücadele Derneğ�, C�nsel Eğ�t�m Tedav� ve Araştırma Derneğ�, Türk�ye A�le Sağlığı ve Planlama

Vakfı, Sosyal Pol�t�ka C�ns�yet K�ml�ğ� ve C�nsel Yönel�m Çalışmaları Derneğ�, C�ns�yet Eş�tl�ğ� İzleme

Derneğ�, Aramızda Toplumsal C�ns�yet Araştırmaları Derneğ� başta olmak üzere kadına yönel�k ş�ddet,

kadınlara ve LGBTİ+’lara yönel�k ayrımcılık, ruh sağlığı, c�nsel sağlık, gençl�k çalışmaları, toplumsal

c�ns�yet çalışmaları alanlarında deney�m sah�b� dernek ve vakıflarla �l�şk�ler gel�şt�rm�ş, bu koord�nasyon

hem eğ�t�m materyal� üretme ve sağlamada hem de gerekl� durumlarda başvuruları yönlend�rmedek�

�ht�yaçları karşılamıştır. Başka b�r dey�şle, b�r ün�vers�te b�r�m� hem kend�n� alandak� deney�mle beslemel�

hem de gerekt�ğ� durumlarda �rt�batı sağlamalı ve mekan�zmalara ulaşmalıdır. Bu nedenle, koord�natörün

görevler�nden b�r� de, deney�mden faydalanması ve bu deney�me katkıda bulunmasıdır. Ancak bu şek�lde

b�lg� güncellen�r ve uzmanlaşma sağlanır, aks� takd�rde of�s atıllaşır ve en büyük temas k�tles� olan öğrenc�

grubuna uzak düşer. Bu tür b�r�mler, güncel sorun alanlarını tak�p etmel� ve cevap üreteb�l�r olmalıdır;

ş�ddet b�ç�mler� ortaklaşır ancak (örneğ�n, döneme veya yaş grubuna göre) farklılıklar da �çereb�l�r, bunları

tak�p etmeden d�yalog kurmak ve sorunları tanıyarak çözüm önermek mümkün olamaz.

Son olarak, CİTÖK Of�s�’n�n kamuoyunda b�l�n�rl�ğ�n�n artmasıyla ün�vers�te dışı kurumlardan da CİTÖK

model�n� anlatmak, eğ�t�m vermek ve kend� benzer b�r�mler�n� kurmak veya pol�t�ka belges� oluşturmak

�steyenler �ç�n danışmanlık yapmak üzere talepler gelm�şt�r. Bu kurumlar, meslek kuruluşları, STK’lar ve

çeş�tl� topluluklar olmak üzere çeş�tl�l�k arz etmekted�r.

Ün�vers�te dışına verd�ğ�m eğ�t�m ve CİTÖK model�n� anlatmak üzere katıldığım toplantılar ve

düzenley�c�ler� şöyle l�steleneb�l�r:

CTS Ün�vers�telerde C�nsel Tac�ze ve Saldırıya karşı İşb�rl�ğ� Grubu XV. Çalıştayı,

M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�, Okan Ün�vers�tes�, Özyeğ�n Ün�vers�tes�, Sabancı Ün�vers�tes�,

Atılım Ün�vers�tes�, İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� toplantıları; Kadının İnsan Hakları Yen� Çözümler Derneğ�,

Sığınaklar Kurultayı, TOG, ÇYDD, Aramızda Derneğ� toplantıları; Gelecek Nes�ller Kolej�, AÇI Okulları,

Galata Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� g�b� kolej ve l�selere eğ�t�mler;

Elektr�k Elektron�k Mühend�sler� Odası Kongres�, TMMOB İKK, M�marlar Odası, Eğ�t�m-Sen, Türk Tıp

Öğrenc�ler� B�rl�ğ�, ÇEVBİR; T24 İnternet gazetes�; İstanbul Tab�p Odası; YÖK Akadem�de Kadın

Çalışmaları B�r�m�; Ş�şl� Beled�yes� Eş�tl�k B�r�m�; Columb�a Global Center; Sabancı Müzes� “Müzede

Sahne” programı; D�ssensus araştırma ş�rket�; Transartact; Sahne sanatları oyuncuları; Ankara Barosu

Kadın Hakları B�r�m�; Ş�ddets�zl�k Derneğ�; Orta Format.
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CİTÖK Of�s� N�san 2016 �le N�san 2021 arasında 384 başvuru almıştır. Bu başvurular, 

2016 (of�s�n açılışı N�san ayı �t�bar�yle): 74

2017: 90

2018: 72

2019: 74

2020: 55 (Mart �t�bar�yle pandem� başlamış ve eğ�t�m onl�ne s�steme geçm�şt�r)

2021 (1 N�san’a kadar): 19 adett�r. 

Başvurular senede ortalama 70-80 arasında olup sadece pandem�n�n �lk aylarında düşmüştür. Bunda da

başvurucuların çoğunluğunu oluşturan öğrenc�ler�n b�r bölümünün kampüs çevres�nden uzaklaşarak a�le

evler�ne dönmes�n�n etk�s� olduğu söyleneb�l�r. Of�s�n açılmasıyla başvuru sayısı beş sene �ç�nde ortalama

olarak sab�tlenm�şt�r ancak ün�vers�te çapında destek ve b�l�n�rl�ğ�n artırılması, yan� kom�syon ve of�s�n

kend� �mkanları dışında kurumsal olarak desteklenmes� durumunda daha farklı sonuçlar elde ed�leb�lmes�

mümkündür. Of�s�n kuruluşundan önce 2015 senes�nde başvuru sayısının 15 olması bu bakımdan öneml�

b�r ver�d�r. 

CİTÖK Of�s�, tek b�r koord�natörün çalıştığı b�r of�s olduğu �ç�n mümkün mertebe randevu s�stem�yle

çalışır. Yan� beş gün mesa� saatler�nde of�s�n açık olması �ht�yacı olan başvurucuların of�se er�şmeler�n�

sağlar. Of�s�n tek çalışanı olması sebeb�yle başvurucular c�tok@boun.edu.tr adres�nden randevu almaya

teşv�k ed�lm�şlerd�r.[16] Böylece, b�r kısmı ma�l adres�ne konuyu detayları �le yazan başvurucular dah�l

görüşme talep edenler �st�sna� ve çok nad�r durumlar dışında yüz yüze görüşmeye davet ed�lm�şler ve

görüşmeler ortalama 40-60 dak�ka sürmüştür. 

Of�s�n �ş tanımı gereğ� görüşmeler�n nasıl yürütüleceğ� çok öneml�d�r. Bu alanda b�r�km�ş deney�mden yola

çıkarak başvuru alan koord�natörler�n fem�n�st b�r perspekt�f �le eğ�t�m veya destek almaları uygun olur.

Görüşmede başvurucudan rahatsızlık h�ssett�ğ� veya ş�kayetç� olduğu durumu anlatması �sten�r ve

mümkün olduğunca anlatıyı bölmeden, mağdur�yet üret�c� sorular sormadan, k�ş� adına tanımlar

koymadan, duraksamasına, başka konulara sapmasına �z�n vererek ve yönlend�rerek anlatı d�nlen�r. 
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Ardından, koord�natörün varsa konu �le �lg�l� tanımlara başvurması (c�nsel ş�ddet, flört ş�ddet�, ısrarlı tak�p

g�b�) ve hukuk�, ps�kososyal vd. mekan�zmalar hakkında b�lg�lend�rmes�yle başvurucunun hem yaşananı

anlamlandırarak hem de yapab�lecekler� konusunda b�lg�lenm�ş olarak görüşmen�n tamamlanması

sağlanır. Eğer başvurucu d�lerse daha sonra tekrar �let�ş�me geçeb�l�r. Başvuranlara g�zl�l�k �lkes� bel�rt�l�r,

CİTÖK Of�s�’n�n yönlend�rme b�r�m� olduğu söylen�r ve görüşme sonrası neler yapacağı konusundak�

kararın başvurana a�t olduğu açıklanır. 

Bazı görüşmelerde, hakkında ş�kayet olan k�ş�ler görüşmeye katılmak �stem�ş ve kabul ed�lmem�şt�r.

Başvuranın arkadaşları �se başvuran talep ederse görüşmeye katılmışlardır. Konuyu başvuranın �letmes�,

kend�s�n�n �fade etmes� esastır. Başka b�r dey�şle, b�r öğrenc�n�n başka b�r öğrenc� adına ş�kayetç� olmak

�sted�ğ� durumda, söz konusu olaya maruz kalan k�ş�n�n başvurmasının gerekt�ğ� bel�rt�lm�ş, of�stek�

görüşmeler�n danışma n�tel�ğ�nde olduğu yan� görüşme yapılmasının resm� süreç başlatmak olmadığı

hatırlatılmıştır.[17] Gerekl� durumlarda (d�s�pl�n soruşturması açıldığında süreçle �lg�l� sorular, hukuk�

süreçlerle �lg�l� gel�şmeler veya tüm bunlardan ayrı olarak tekrar danışma �ht�yacı) görüşmeler tekrar

etm�ş, başvuran talep etmed�ğ� sürece of�s tarafından tekrar �l�şk� kurularak başvuran tak�p ed�lmem�şt�r.

Açmak gerek�rse, of�se başvuranlar, koord�natörden gerekl� b�lg�lend�rmey� alır ve ne yapacaklarına karar

ver�rler. Bundan sonrası başvurucuya a�tt�r. Bu, koord�natör ve başvuran arasındak� et�k �l�şk� açısından

esastır (yan� koord�natörün başvurucuya “yapması gereken�n ne olduğunu” söylememes� veya

başvurucudan bağımsız olarak kararını yapıp yapmadığını sorarak kontrol etmemes�). Başvurucu talep

ett�ğ�nde tekrar temasa geç�l�r. 

Görüşmeler, CİTÖK yan� kom�syon dah�l, üçüncü k�ş�lere özel b�lg�ler ver�lerek aktarılmaz. Müdahale

gerekt�ren durumlarda (örneğ�n, yurt taleb� g�b�) başvuranın onayı �le b�lg�ler �lg�l� k�ş�yle (başta Öğrenc�

İşler� Dekanı olmak üzere) paylaşılab�l�r. D�s�pl�n süreçler� de, YÖK Yönetmel�ğ� gereğ� üçüncü k�ş�lere

duyurulmaz; CİTÖK Of�s� d�s�pl�n süreçler�nden ve kararlardan haberdar ed�lmez. Bu düzenleme, of�s�n

bağımsızlığı ve yönlend�r�c� görev� açısından da öneml�d�r. Ancak d�s�pl�n soruşturma kom�syonuna

CİTÖK’ten b�r üye dah�l ed�lm�şse veya CİTÖK Of�s�’n�n vaka hakkında b�l�rk�ş� görüşü �stenm�şse dolaylı

olarak sürece dah�l olab�l�r. Kom�syon dışından da konu �le �lg�l� görüşüme başvuran d�s�pl�n soruşturma

kom�syonu üyeler� olmuştur ve bu CİTÖK’ün varlığının ün�vers�tede tanındığının b�r gösterges�d�r. 

CİTÖK Of�s�’n�n arabuluculuk yapmaması kom�syon tarafından b�r prens�p olarak tanımlanmıştır. Yan�

hakkında ş�kayet olan k�ş�y� çağırarak b�r görüşme yapmak ve tarafları “uzlaştırmak” kom�syon ve of�s�n

önleme faal�yetler� kapsamında değ�ld�r. Arabuluculuk ve uzlaşma başka b�r uzmanlık konusu olduğu g�b�

k�m� başvurular yasada suç olarak tanımlanmış f��ller� �çerd�ğ�nden arabuluculuk yöntem olarak

ben�msenemez. Öte yandan, alanda en kapsamlı uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmes� de

c�ns�yete dayalı ş�ddet f��ller�nde arabuluculuk ve uzlaştırmayı yasaklamıştır. Önleme faal�yetler�,

ün�vers�ten�n tüm mensuplarına ayrım gözetmeks�z�n uygulanmalıdır. Ancak b�r ş�kayette bulunan k�ş�,

gereken mecralarda (d�s�pl�n soruşturması, hukuk, sosyal çevre g�b�) kend� sürec�n� yürütecek, hakkında

ş�kayet olan k�ş� de �lg�l� mecrada kend�n� savunacak ya da mekan�zmasını �şletecekt�r. CİTÖK Of�s�’ne

gelerek “kend�n� savunmak” �steyenler olduğu durumlarda savunmanın ver�leceğ� mecranın of�s olmadığı, 
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Ardından, koord�natörün varsa konu �le �lg�l� tanımlara başvurması (c�nsel ş�ddet, flört ş�ddet�, ısrarlı tak�p

g�b�) ve hukuk�, ps�kososyal vd. mekan�zmalar hakkında b�lg�lend�rmes�yle başvurucunun hem yaşananı

anlamlandırarak hem de yapab�lecekler� konusunda b�lg�lenm�ş olarak görüşmen�n tamamlanması

sağlanır. Eğer başvurucu d�lerse daha sonra tekrar �let�ş�me geçeb�l�r. Başvuranlara g�zl�l�k �lkes� bel�rt�l�r,

CİTÖK Of�s�’n�n yönlend�rme b�r�m� olduğu söylen�r ve görüşme sonrası neler yapacağı konusundak�

kararın başvurana a�t olduğu açıklanır. 

Bazı görüşmelerde, hakkında ş�kayet olan k�ş�ler görüşmeye katılmak �stem�ş ve kabul ed�lmem�şt�r.

Başvuranın arkadaşları �se başvuran talep ederse görüşmeye katılmışlardır. Konuyu başvuranın �letmes�,

kend�s�n�n �fade etmes� esastır. Başka b�r dey�şle, b�r öğrenc�n�n başka b�r öğrenc� adına ş�kayetç� olmak

�sted�ğ� durumda, söz konusu olaya maruz kalan k�ş�n�n başvurmasının gerekt�ğ� bel�rt�lm�ş, of�stek�

görüşmeler�n danışma n�tel�ğ�nde olduğu yan� görüşme yapılmasının resm� süreç başlatmak olmadığı

hatırlatılmıştır.[17] Gerekl� durumlarda (d�s�pl�n soruşturması açıldığında süreçle �lg�l� sorular, hukuk�

süreçlerle �lg�l� gel�şmeler veya tüm bunlardan ayrı olarak tekrar danışma �ht�yacı) görüşmeler tekrar

etm�ş, başvuran talep etmed�ğ� sürece of�s tarafından tekrar �l�şk� kurularak başvuran tak�p ed�lmem�şt�r.

Açmak gerek�rse, of�se başvuranlar, koord�natörden gerekl� b�lg�lend�rmey� alır ve ne yapacaklarına karar

ver�rler. Bundan sonrası başvurucuya a�tt�r. Bu, koord�natör ve başvuran arasındak� et�k �l�şk� açısından

esastır (yan� koord�natörün başvurucuya “yapması gereken�n ne olduğunu” söylememes� veya

başvurucudan bağımsız olarak kararını yapıp yapmadığını sorarak kontrol etmemes�). Başvurucu talep

ett�ğ�nde tekrar temasa geç�l�r. 

Görüşmeler, CİTÖK yan� kom�syon dah�l, üçüncü k�ş�lere özel b�lg�ler ver�lerek aktarılmaz. Müdahale

gerekt�ren durumlarda (örneğ�n, yurt taleb� g�b�) başvuranın onayı �le b�lg�ler �lg�l� k�ş�yle (başta Öğrenc�

İşler� Dekanı olmak üzere) paylaşılab�l�r. D�s�pl�n süreçler� de, YÖK Yönetmel�ğ� gereğ� üçüncü k�ş�lere

duyurulmaz; CİTÖK Of�s� d�s�pl�n süreçler�nden ve kararlardan haberdar ed�lmez. Bu düzenleme, of�s�n

bağımsızlığı ve yönlend�r�c� görev� açısından da öneml�d�r. Ancak d�s�pl�n soruşturma kom�syonuna

CİTÖK’ten b�r üye dah�l ed�lm�şse veya CİTÖK Of�s�’n�n vaka hakkında b�l�rk�ş� görüşü �stenm�şse dolaylı

olarak sürece dah�l olab�l�r. Kom�syon dışından da konu �le �lg�l� görüşüme başvuran d�s�pl�n soruşturma

kom�syonu üyeler� olmuştur ve bu CİTÖK’ün varlığının ün�vers�tede tanındığının b�r gösterges�d�r. 

CİTÖK Of�s�’n�n arabuluculuk yapmaması kom�syon tarafından b�r prens�p olarak tanımlanmıştır. Yan�

hakkında ş�kayet olan k�ş�y� çağırarak b�r görüşme yapmak ve tarafları “uzlaştırmak” kom�syon ve of�s�n

önleme faal�yetler� kapsamında değ�ld�r. Arabuluculuk ve uzlaşma başka b�r uzmanlık konusu olduğu g�b�

k�m� başvurular yasada suç olarak tanımlanmış f��ller� �çerd�ğ�nden arabuluculuk yöntem olarak

ben�msenemez. Öte yandan, alanda en kapsamlı uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmes� de

c�ns�yete dayalı ş�ddet f��ller�nde arabuluculuk ve uzlaştırmayı yasaklamıştır. Önleme faal�yetler�,

ün�vers�ten�n tüm mensuplarına ayrım gözetmeks�z�n uygulanmalıdır. Ancak b�r ş�kayette bulunan k�ş�,

gereken mecralarda (d�s�pl�n soruşturması, hukuk, sosyal çevre g�b�) kend� sürec�n� yürütecek, hakkında

ş�kayet olan k�ş� de �lg�l� mecrada kend�n� savunacak ya da mekan�zmasını �şletecekt�r. CİTÖK Of�s�’ne

gelerek “kend�n� savunmak” �steyenler olduğu durumlarda savunmanın ver�leceğ� mecranın of�s olmadığı, 
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soruşturma kom�syonu vb. mecralarda bunu yapab�leceğ�, of�s�n görev�n�n ş�kayet�n yönlend�r�lmes�

olduğu açıklanmıştır. Ancak Öğrenc� İşler� Dekanlığı ve CİTÖK Of�s� olarak uyarı mekan�zmasının devreye

sokulması gereken durumlar da olmuştur. Öte yandan, hakkında ş�kayet olan veya ceza almış k�ş�ler�n,

danışmanlık almak üzere başvurab�lecekler� ayrıca b�r mekan�zma olmaması da bu konuda öneml� b�r

eks�kl�kt�r. Ben de, CİTÖK’e ş�kayet ed�ld�ğ�n� öğrenen, hatta CİTÖK’ün b�lg�s� dışında kalsa da, �fşa ed�len

öğrenc�ler�n, danışacak b�r yer arayışında olduklarını deney�mled�m.

Beş yıllık dört yüze yakın görüşme deney�m� gösterm�şt�r k�, ün�vers�te özel�nde, bu of�s� en çok kullanan

öğrenc� grubu, resm� ş�kayet süreçler�n� başlatmaktan öncel�kl� olarak danışmak ve yaşadıklarının

adını/tanımını koymak ve anlamlandırmak üzere bu of�se başvurmaktadır. Dolayısıyla, koord�natörün,

tekn�k b�r yönlend�rmeden z�yade, güncel sorunlar (aşağıda değ�n�leceğ� üzere başta eş�ts�z �l�şk�ler olmak

üzere) hakkında b�lg� sah�b� olması, eş�ts�zl�k b�ç�mler� arasında bağlantı kurab�lmes� ve bu yönde

danışmanlık vereb�lmes� gerekmekted�r. Böylece, başvuran yaşadığını anlamlandırab�l�r ve alacağı

b�lg�lend�rme sonrasında ne yapab�leceğ�ne karar vereb�l�r. G�zl�l�k prens�b� ve koord�natörden yana çıkar

çatışması olab�lecek b�r durumun (ün�vers�tede başka b�r poz�syonun) bulunmaması başvurucular

açısından güven ver�c� olmuştur. Bunu, ün�vers�te yönet�m�n�n CİTÖK’ün b�l�n�rl�ğ� �ç�n herhang� b�r

çalışma yürütmemes�ne (yan� of�s�n b�l�n�rl�ğ�n� kend� çabasıyla sağlamasına) rağmen başvuruların

sürmes�nden ve görüşmeler�n �çer�ğ�nden anlamak mümkündür. 
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CİTÖK Of�s�’n�n b�r başvuru yer� olarak ne �fade ett�ğ�n� ps�kolog Tül�n Arman şöyle �fade ed�yor:

CİTÖK sadece ş�kayet etmey� kolaylaştıran değ�l, kend�n� savunmayı, konuşmayı, yardım �steyeb�lmey�

sağlayan ve bu sağlıklı b�r süreçt�r h�ss�n� veren b�r b�r�md�r. Zor ve pan�k anlarda hang� adrese g�deceğ�z

sorusundan ve tek başımayım h�ss�nden uzaklaştırır. Anlatmak hem katars�s sağlar hem de neler

yapılab�leceğ�n�n b�r profesyonelden duyulması b�le başlı başına yalnız değ�l�m h�ss� yaratır. Kurum

genel�nde konuşab�l�rl�ğ�, b�lg�lenmey� ve yaşantı sonucunda neler yapılab�l�r� anlatan b�r oluşumdur. B�r

şey� anlatmak onu konuşulur kılar. B�l�nçlenme gel�ş�m�n en öneml� basamağıdır, CİTÖK vb. bunun �ç�n

öneml�d�r.

CİTÖK’ün faal�yetler�ne ve gelen başvurulara bakıldığında, özell�kle of�s�n kurulmasıyla, b�r konuşma

alanı açıldığı söyleneb�l�r. CİTÖK Of�s�, bu alandak� konuların danışılab�ld�ğ�, profesyonel b�r muhatap

bulunan ve b�lg� ed�n�leb�lecek b�r yerd�r.

Beş yıl �ç�nde CİTÖK Of�s�’ne başvuranların büyük çoğunluğu öğrenc�lerd�r.[18] Toplam 384

başvurucunun ez�c� çoğunluğunu oluşturan öğrenc�ler, y�ne çoğunlukla (Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nden)

öğrenc�ler �le yaşadıkları hakkında görüşmek �stem�ş ancak personel, akadem�syen, a�le, ün�vers�te

dışındak� yakın ve tanıdıklar hakkında da ş�kayet başvuruları yapılmıştır. Çok daha az olmak üzere,

başvuru yapan personel ve akadem�syenler de söz konusudur. Sonuç olarak, ş�kayet konuları, (çokluk

sırasına göre) öğrenc�-öğrenc�, öğrenc�-ün�vers�te dışı yet�şk�n, öğrenc�-personel (memur, güvenl�k

görevl�s�, araştırma görevl�s�), öğrenc�-akadem�syen, akadem�syen-personel, personel-personel’�n

aralarında geçm�şt�r. Ek olarak, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� dışından da of�se başvurular olmuştur. 

Bu b�lg� b�ze, �lk olarak, of�s�n en çok öğrenc�ler tarafından kullanıldığını ve akran �l�şk�ler� hakkında

görüşmeler�n yapıldığını söyler. Of�s�n personel ve akadem�syenler bakımından daha az başvurulan b�r yer

olması da düşündürücüdür. İk�nc� olarak, taraflar her zaman ün�vers�te mensubu değ�ld�r ve bu durum

başvurucuları k�m� zaman ün�vers�te dışı kurumlara yönlend�rmey� gerekl� kılmıştır (Elbette ün�vers�te

mensupları �ç�n de bu bazı durumlarda geçerl�d�r). 

Başvurucuların başvurdukları konular arasında c�nsel tac�z, saldırı, esk� sevg�l� tarafından ısrarlı tak�be

maruz kalma, d�j�tal tac�z ve ş�ddet, flört ş�ddet�, f�z�ksel ş�ddet, c�ns�yetç� ve LGBTI+ düşmanı �fade ve

tavır, tehd�t, hakaret ve a�le �ç� ş�ddet öne çıkmaktadır. Elbette çoğu başvuruda bu kavramlar �ç �çe geçer.

Ün�vers�tede c�nsel tac�z, saldırı, tehd�t, hakaret, darp YÖK Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� ve YÖK

Kanunu’nda düzenlenm�şt�r ve bu suçlardan ş�kayetç� olunması durumunda YÖK’ün bel�rled�ğ� b�ç�mde

Rektörlük tarafından d�s�pl�n sürec� �şlet�lmes� gerekmekted�r.[19] Suç tanımına g�reb�lecek veya yasada

düzenlenm�ş f��ller hakkındak� ş�kayetler, c�nsel saldırı ve c�nsel tac�z[20], tehd�t başvurularıdır. Ancak en 
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çarpıcı çoğunluğu ısrarlı tak�p[21] almıştır. Israrlı tak�p, f�z�ksel tak�b� de �çeren ancak büyük oranda

sosyal medya araçlarıyla karşı tarafı tak�p ve tac�z etme hal� olarak öne çıkar. Israrlı tak�p, dünyada ve

ülkede güncel b�r meseled�r, ün�vers�tede de bunun yansıması görülmekted�r. Bu başvuruların heps� resm�

süreçlere �nt�kal etmem�şt�r. Burada başvuranın çeş�tl� çek�nceler� bulunab�ld�ğ� g�b�, her başvurucunun

hedef�n�n resm� süreç başlatmak olmadığı da görülmüştür. 

Koord�natörlük tecrübem�n başlarında öncel�kl� olarak ün�vers�tede c�nsel tac�z vd. suç olarak

tanımlanmış f��llere yönel�k mekan�zmaların (d�s�pl�ner veya ps�kososyal olarak) b�l�nmes� üzer�ne

odaklandığımı söylemem gerek�r. Bu tür mekan�zmaların ün�vers�te mensuplarınca az b�l�nmes� b�r yana,

�şlemeler� �ç�n CİTÖK g�b� b�r�mler�n önem� d�ğer ün�vers�te deney�mler�nden de doğrulanmıştır.

Dolayısıyla �lk başta, temel odak noktam, “bu alandak� b�r suç hakkında b�r resm� ş�kayet varsa ün�vers�te

yönet�m�n�n sorumluluğunu yer�ne get�rmes� gerek�r ve bunun �ç�n de of�s doğru b�lg�lend�rme �le gerekl�

mekan�zmaların �şlemes� �ç�n çalışır” olmuştu. (Bu elbette her başvuru konusunun bu mekan�zmalara

yönlend�r�leb�lecek n�tel�kte olduğu veya başvuranın bu yolları seçeceğ� anlamına gelmez.) Ne var k�,

zaman �ç�nde, bu odak �le çel�şmemekle b�rl�kte danışmanlığın önem� ortaya çıkmıştır. Başvurucuların bu

of�se çoğunlukla yaşadıklarını konuşmak ve anlamlandırmak �ç�n danıştıklarını gördüm. Bu konuların en

başta gelen� �se flört �l�şk�ler� üzer�neyd�. Akran �l�şk�ler� en temel başlık olmak üzere, başvuranların

çoğunun yaşadığının adını tam olarak koymadığı, b�r olayın arka planındak� gel�şmeler� de anlattığı

(burada kastım �l�şk�n�n geçm�ş� değ�l sadece, a�le veya başka akran �l�şk�ler�nde maruz kaldığı baskı veya

ş�ddet �çeren döngüler), çoğunluğu yakınlarıyla olan patr�yarkal �l�şk�ler� anlattığı görüşmelerd�. Açmak

gerek�rse, �k� öğrenc� arasındak� yakınlaşmanın c�nsel tac�z veya bas�t c�nsel saldırı �le sonlanması,

b�rl�ktel�k başladıktan sonra yaşanan c�nsel ş�ddet, �l�şk� boyunca baskı, aşağılama ve kötü h�ssett�r�lmeye

maruz kalmak, ayrılık sonrası veya redded�lmen�n ardından b�tmeyen ısrarlı tak�p ve tehd�t en çok

konuşulan konular arasındaydı.[22]

Akran �l�şk�ler�nde yaşanan sorunlarda CİTÖK Of�s�’ne danışılan konuları b�rb�r�ne �nd�rgememek

gerekmekle b�rl�kte, 384 başvuru ve alandak� d�ğer b�r�k�mler�m�n sonucunda, gözlemled�ğ�m k�m� ortak

�ht�yaçları bel�rtmek �ster�m. Genç nesl�n (en gençler� 2003’lüler olmak üzere), �ç�nde bulunduğumuz

toplumda şek�llenen (yan� ün�vers�teden önce veya dışındak� hayatlarını da düşünerek) toplumsal c�ns�yet

eş�ts�zl�ğ�ne dayalı �l�şk�lenme ve �l�şk� yürütme b�ç�mler�ne maruz kaldıklarını, bunları devraldıklarını ve

bu süreçler�n �ç�nden çıkmak �ç�n b�lg� ve mekan�zmalara er�ş�mde desteks�z bırakıldıklarını söyleyeb�l�r�z.

Bu sebeple, başvurularda ortaklaştığını düşündüğüm noktaları açmak �ç�n “eş�ts�z �l�şk�lenme” kavramını

kullanacağım. Flört ş�ddet�[23] kavramı �le benzerl�k taşısa da, eş�ts�z �l�şk�lenme tab�r�n�, tek b�r

olay/flört anı �le b�rkaç yıl sürmüş �l�şk�ler arasındak� ortaklıkları gösterd�ğ� �ç�n terc�h ed�yorum.

Eş�ts�z �l�şk�lenme, gerek arkadaş gerek flört �l�şk�s�nde, karşı tarafın ve kend�n�n �stekler�n�,

düşünceler�n�, meraklarını, çek�nceler�n�, öncel�kler�n� görmeye, kabul etmeye, merak etmeye, saygı

duymaya �l�şk�n eks�kl�kler�n temelde olduğu ve taraflar arasındak� güç denges�ne göre, başvurucularda

ez�c� çoğunlukta erkekler�n kadınlara uyguladığı baskı, kontrol, kend�s� �steğ�n� dayatma, sınır �hlal etme

davranışlarını �çer�yor. Bu �l�şk�lenme b�ç�m� aynı zamanda ş�ddete meyyal olab�len b�r �l�şk� b�ç�m�; sınır

�hlal� ve dayatmalar, en sık olmak üzere ps�koloj�k ş�ddet (man�pülasyon, gasl�ght�ng, rıza �nşası, s�nd�rme,
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aşağılama, kötü muamele), ardından, c�nsel ş�ddet ve f�z�ksel ş�ddet olarak ortaya çıkab�l�yor. Eş�ts�z �l�şk�;

açık f�k�rl�l�k, c�nsel özgürlük vb. adı altında b�r yaşam tarzı �dd�a ed�lerek, muhafazakar değerler

dayatılarak, kıskançlık bahanes�yle, ded�kodu/akran zorbalığı yoluyla veya çeş�tl� korkular öne sürülerek

meşrulaştırılan, sürdürülen ve döngüsel b�r hal alab�len b�r �l�şk� b�ç�m�. Bu d�nam�kler çoğunlukla �ç �çe

geç�yor. Romant�k, flört veya arkadaşlık �l�şk�s�, kend�n� veya d�ğer�n�n düşünces�n� b�lmek, anlamaya

çalışmak, hayırları tanımak ve ısrar etmemek üzer�ne kurulmadığı zaman c�nsell�k de eş�t ve güvenl�

olmuyor. Başka b�r dey�şle, �l�şk�n�n nasıl yaşandığı c�nsell�ğ�n nasıl yaşandığını da bel�rl�yor. İk�nc�l ve eş�t

olmayan b�r poz�syonda �ken b�r �l�şk�de, b�r tarafın c�nsel arzusunu karşı tarafın onayını almadan, en haf�f

�fadeyle, dayatması sıradan b�r durum olarak algılanıp �l�şk�n�n de c�nsell�ğ�n de “normal�”n�n böyle olduğu

�çselleşt�r�leb�l�yor. C�nsell�k de, eş�ts�zl�ğ�n sürdüğü b�r alan olab�l�yor ve hem yaşanan f��le göre (örneğ�n,

c�nsel saldırı) hem de k�ş� �ç�n önem�ne göre (örneğ�n, a�le baskısı ve şantaj) başka konulara göre daha

yaralayıcı olab�l�yor. Tıpkı sağlıklı �l�şk�lere da�r b�lg�lerde (sosyal medya araçlarına hak�m b�r nes�l

olmasına rağmen) eks�kl�ğ�n çarpıcılığı g�b� sağlıklı c�nsell�k veya c�nsel sağlık konusunda da b�lg� eks�kl�ğ�

d�kkat çek�c�d�r. Ghost�ng, love bomb�ng, manspla�n�ng, rıza, onay, toks�k �l�şk�, fob� de görüşmelerde sık

geçen d�ğer kavramlardır.

Bu �l�şk�lenmen�n �çer�s�nden k�ş� kend�s�n� b�r b�ç�mde çıkardığı veya sess�zl�ğ�n� bozup arkadaşlarına veya

of�se danışmaya karar verd�ğ�nde, çevres�nde akran zorbalığı, ded�kodu g�b� zorlayıcı süreçlere maruz

kalab�l�yor. Öte yandan, muhafazakar b�r yaşamdan gelmek veya a�le korkusu (evl�l�k önces� �l�şk�

yaşadığını saklamak, yaşam b�ç�m�n� g�zlemek -LGBTI+’lar dah�l olmak üzere) sess�z kalmak �ç�n gerekçe

olab�l�yor ve ısrarlı tak�p, tehd�t, hakaret süreb�l�yor. Yaşananı açık etme korkusu ve b�r tür �çselleşt�rme

(�l�şk�n�n böyle b�r şey olduğu kanısı) -arkadaş çevres� de bunu pek�şt�reb�l�yor-, döngüyü devam ett�r�yor.

Bu süreçte, karşı tarafın davranışlarını meşru kılmak �ç�n ps�koloj� alanına başvurulduğunu da sık sık

gözlemled�m. Yan� ş�ddet �çeren eş�ts�z �l�şk�y� ps�koloj�ze ederek “b�polarmış”, “�laç kullanıyormuş”,

“benden ayrılırsa �nt�har edeceğ�n� söylüyor”, “öfke kontrol sorunu var”, “kötü b�r çocukluk geç�rm�ş”

g�b�, karşı tarafın ps�koloj�n�n arkasına saklanarak kend�n� savunduğu bu türden cümleler�ne �nanarak,

başvuranın maruz kaldığı şey� b�r tür açıklamaya, anlamaya çalıştığını gördüm. [24] 

Bu döngüden çıkarak of�se ş�kayet etmek veya danışmak �ç�n geld�ğ�nde, “başka kadınlar yaşamasın d�ye”

gerekçelend�rmes�n�n ve ş�kayet ederse “ya da daha fazla bela olursa”, “ya a�lem duyarsa” korkusunun

ortaklaştığını söylemek mümkün. Buradak� bu üç fazda (eş�ts�z �l�şk�lenmen�n �çer�s�nden çıkamamak,

maruz kaldığı ş�ddet� anlamlandırmaya çalışmak ve açık ederkenk� duygular) patr�yarkanın get�rd�ğ�

tahr�batın öneml� b�r b�ç�m� olan b�lg�ye er�ş�mde eks�kl�k görünüyor: bu, tanımlar, haklar, c�nsel sağlık ve

daha fazlasını kapsıyor. Yan� sağlıklı ve eş�t �l�şk�n�n ne olduğu, sosyal yaşamda toplumsal c�ns�yet

eş�tl�ğ�n� sağlamada örnek prat�kler, kötü muameleden kurtulmak �ç�n devlet�n ne yapab�leceğ� ya da s�v�l

toplumda hang� dernek veya gruplara başvurulab�leceğ�, ün�vers�tede veya başka b�r kurumsal yapıda

destek mekan�zmalarının olup olmadığı, bu alandak� temel hakların ne olduğu ve neler�n yapılab�leceğ�,

j�nekolog, ps�kolog, ps�k�yatr�st, danışma h�zmetler�n�n ücrets�z vb. nasıl alınab�leceğ� konularında, of�s

deney�mler�me göre, b�lg� eks�kl�ğ� yaygın. Bu b�lg� eks�kl�ğ� koşullarında ortaklaşan deney�m �se toplumun

b�rb�r�ne aktardığından �baret, yan� toplum tarafından bel�rlen�yor. B�lg� eks�kl�ğ� de, mekan�zmalar ya ça-
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lışmadığı ya görünür ve er�ş�leb�l�r olmadığı ya da desteklenmed�ğ� �ç�n oluşuyor. Toplumsal c�ns�yet

eş�tl�ğ�n�n sağlanmasında kurumsal mekan�zmalar ve koord�nasyon eks�kl�ğ� (alanda yıllardır çalışan grup

ve STK’lar dışında), mücadele alanını da olayın fa�l�n�n ceza alması beklent�s�ne �nd�rgeyeb�l�yor. Öte

yandan, benzer b�r baskı b�ç�m� olan, erkek arkadaşın veya a�len�n “olayı duyarsa ne yapacağı” kaygısı

başvuruya konu ed�len baskıcı veya ş�ddet �çeren eylem g�b� sorgulanmayab�l�yor. Başka b�r dey�şle,

eş�ts�z �l�şk�lenme sebeb�yle ortaya çıkmış b�r ş�kayet durumunda, fa�l�n ceza almasına �nd�rgenm�ş b�r

çözüm, bütünlüklü b�r yaklaşım sunmadığı �ç�n eş�ts�zl�ğ�n sonrak� �l�şk�de ve sosyal çevrede tekrar

etmes�n�n önü alınmamış oluyor. Eş�ts�zl�ğ� ortadan kaldırmaya ve eş�t/sağlıklı �l�şk� beklent�s�n� b�r norm

olarak oluşturmaya h�zmet edecek derl� toplu b�r desteğ�n olmaması k�ş�n�n kend� sorumluluğunu alarak

sürec� organ�ze etmes�n� de zorlaştırıyor ve b�r de ceza çıkmadığı durumda “CİTÖK başvurmamıza

rağmen b�r şey yapmadı” kanısı üreteb�l�yor. Bu kanı da, CİTÖK’ün “k�ş�n�n kend� kararını kend� vermes�

�ç�n doğru b�lg�lend�rme yapma” �şlev�yle çel�ş�yor çünkü CİTÖK’ten doğru b�lg�lend�rme yapması ve

başvurucunun kend� sorumluluğunu alarak karar vermes�n� sağlaması yer�ne ceza vermes� bekleneb�l�yor.

Benzer b�ç�mde, başvuruların öneml� b�r kısmı hukuk� veya d�s�pl�ner süreçlere yönlend�r�leb�lecek

konular (bazı durumlarda uzaklaştırma kararına başvuruldu veya ısrarlı tak�p sebeb�yle ş�kayetç� olundu)

olmadığı �ç�n, b�lg�lend�rme, sorunu sosyal mekan�zmalarla çözmek veya konuyla �lg�l� alanlarda çalışan

kurumlardan destek almak üzer�ne oluyordu. Bu da, bazı durumlarda, “b�r�ler�n�n karşı tarafı

cezalandırması” beklent�s� �le of�se gel�nd�ğ�nden hayal kırıklığı yaratab�l�yordu. Bu sebeplerle, of�s �le

yapılan b�r (bazen b�rden fazla) görüşmen�n başka mekan�zmalarla desteklenmes� gerekl�d�r.[25] 

Yet�şk�nl�ğe geç�şte öneml� b�r alan da olan ün�vers�teler�n, öğrenc�ler�n akadem�k yaşamda ve kampüs

yaşamında sorun ve talepler�ne yanıt verecek mekan�zmalara �ht�yacı vardır. CİTÖK Of�s� de bu anlamda

bu destek mekan�zmalarından b�r� olarak �şlev görmüştür. Söz alanı açma, b�lg�lenme ve adını koyma

�şlev� �le CİTÖK Of�s� önleme faal�yetler� açısından da temel b�r yer teşk�l eder. Toplumsal c�ns�yete da�r

farkındalık ve eş�ts�z muamelen�n, ş�ddet�n adını koyma ve tanıma, mücadelede başlangıç adımıdır,

ardından konu �le �lg�l� neler yapılab�leceğ� gel�r. Bu görüşmelerde, ş�kayete konu olan c�nsel tac�z ve

benzer� olaylar kadar, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, ün�vers�te �ç�nde ve dışında haklar ve hukuka er�ş�m,

farklılıklarla b�rl�kte yaşamak, güvenl� alanlar ve güvende h�ssetmek, öğrenc�ler arası �l�şk�ler g�b� �lg�l�

konular hakkında da b�lg�lend�rmeler yapılmaktadır. Buradak� �ht�yacı Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nden çıkarak,

ülkedek� ve dünyadak� b�lhassa trendlere ve bu kuşağın ve gençler�n �ht�yaç ve talepler�ne bakarak

anlamlandırmak gerekmekted�r. Bu açıdan CTS İlet�ş�m Ağı toplantılarında d�ğer ün�vers�telerde de sorun

alanlarının ortaklaştığı gözlemlenm�şt�r. 
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CİTÖK Of�s�n�n faal�yetler� süres�nce gelen başvuruların, başvuru konusu açısından yoğunlaştığı temalar

(flört ş�ddet� vb. eş�ts�z �l�şk�lenme sorunları ve �ht�yaçlar) of�s�n ürett�ğ� eğ�t�m ve b�lg�lend�rme

materyaller�n� ve önleme faal�yetler�n�n konularını da bel�rlem�şt�r. Hukuk� tanımların yanı sıra, hukuk dışı

kavramlar ya da b�lg� ve destek talep ed�leb�lecek alanlar (tıbb� destek veya �lg�l� dernekler) eklenm�ş,

önleme çalışmalarında bu konular tartışmaya açılmaya çalışılmıştır. Başka b�r dey�şle, of�s başvuruları �le

önleme faal�yetler� arasında doğrudan �l�şk� olması gerekl�l�ğ� netleşm�şt�r, aks� takd�rde, of�s kend�n�

zaten güncelleyemezd�.

Gelen başvurular, danışılan sorular ve �çer�k, gençler�n eş�t �l�şk�, kend� ve karşındak�n�n varoluşunu ve

�steğ�n� tanımak, beden�n� ve c�nsell�ğ� b�lmek, neler�n sınır �hlal�, rıza �nşası, toplumsal norm, baskılar ve

özgür �rade olduğunu b�lmek ve ne şek�llerde güçleneb�leceğ�n� öğrenmek konularında b�r uzmana

danışma �ht�yacı duyduklarını göster�yor. Burada gerekl� olan uzmanlık, toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n

toplumdak� tezahürler�ne �l�şk�nd�r. Konuyu anlamak ve bağlantılar kurmak �ç�n gerekl� olan budur,

bunun üzer�ne, �lg�l� hukuk� ve ps�koloj�k desteğe yönlend�rmek mümkün olur. Ps�koloj�k destek, bu tür

f��ller�n sonrasında (örneğ�n, travmat�k etk�ler) k�m� zaman gerekl� olur ve başka b�r uzmanlaşmanın yanı

sıra başka b�r destek mekan�zmasının (örneğ�n, düzenl� seanslar �le) �şlet�lmes�n� gerekt�r�r. Başka b�r

dey�şle, bu alan, esasen ps�koloj�n�n alanı olmadığı g�b�, bu tür konuları “ps�koloj�k destek almak” �le

açıklamak konuyu hem toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� görünmez kılması açısından yanlış tahl�l eder hem

de başvuranların ruh sağlığı sorunu yaşadıklarını �ma eder. Bu sebeple de, CİTÖK’ün, ün�vers�tede, tıpkı

BÜREM, BÜSÖD[26], MEDİKO, Öğrenc� İşler� Dekanlığı ve Faal�yetler� Koord�nasyonu, Kulüplerarası

Kurul g�b� ün�vers�te hayatının çeş�tl� evreler�nde duyulab�lecek �ht�yaca yönel�k destek b�r�mler�nden b�r

tanes� olduğunu söyleyeb�l�r�z. Böyle b�r adres�n (f�z�ksel b�r mekanı olan, güven �l�şk�s� oluşturab�len) bu

beş senede b�lhassa öğrenc�ler tarafından düzenl� olarak kullanılması tam olarak bunun somut b�r

karşılığıdır. 

CİTÖK Of�s� g�b� b�r�mler�n, kalıcı ve sürdürüleb�l�r şek�lde faal�yetler�n� yürütmes�n�n önündek� en temel

engellerden b�r�, ün�vers�teler�n �dar� şemalarında yerler�n�n olmamasıdır. Bu aynı zamanda

standard�zasyon sorununa yol açar; bu b�r�mler amaçta ortaklaşmakla b�rl�kte her b�r� �ç�nde bulunduğu 
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ün�vers�teye göre yapısını kurar ve çalışmalarını yürütür ve bu sebeple eks�kl�k veya yeters�zl�kler oluşur,

kalıcılık r�ske g�rer. Bunun önüne geçmek �ç�n, d�ğer destek b�r�mler� g�b�, ün�vers�te yapısının �çer�s�ne

entegre ed�lmel� ve koord�natör �dar� kadrodan güvencel� b�r şek�lde �st�hdam ed�lmel�d�r. Tıpkı kom�syon

g�b�, CİTÖK Of�s� veya �lg�l� b�r�m�n, çalışma yönerges� veya çalışma esaslarına da�r b�r belges� olmalı ve

ün�vers�te yönet�m kurulundan onaylanmalıdır. Böylece, yönet�m veya personel değ�ş�kl�kler�nde b�r�m

faal�yetler�ne etk�lenmeden devam eder.

CİTÖK Of�s� deney�m�, of�s�n b�l�n�rl�k kazandıkça daha çok kullanılan ve başvurulan b�r yere

dönüştüğünü, güven �l�şk�s�n� sürdürdükçe kes�nt�s�z çalışab�ld�ğ�n� gösterm�şt�r. Of�s�n akt�f ve ver�ml�

çalışab�lmes� �ç�n de öncel�kle ün�vers�te yönet�m�n�n kurumsal desteğ�, ün�vers�ten�n tüm mensuplarına

of�s�n varlığının duyurulması, b�l�n�rl�ğ�n�n sağlanması, faal�yetler�n�n teşv�k ed�lmes� ve kaynak sağlanması

gerekmekted�r. Kurumsal destek de, bu tür b�r of�s�n, uzmanlık çerçeves�nde bağımsız olarak �şled�ğ�n�n

yönet�m tarafından ben�msend�ğ� ve kurumun kamuoyuna bu şek�lde duyurduğu durumda olur. Ps�kolog

Tül�n Arman’a göre:

“Bu t�p of�s ve kom�syonlara, okul yönet�m�, uzman b�lg�s� ve �şley�ş� gerekt�rd�ğ� konusunda ne kadar

saygı duyarsa tüm okul öğrenc�ler�-çalışanları ve hocaları daha fazla saygı duyup sah�plen�r.”

CİTÖK Of�s�n�n en öneml� eks�kl�kler�nden b�r�, arkasındak� kurumsal desteğ�n kom�syon �le sınırlı oluşu

ve b�r koord�natör maaşı bütçes� �le faal�yetler�n� sürdürmek durumunda kalmasıdır. Bu, hem güncel ve

profesyonel b�lg�ye er�şmede yeterl� donanımı sağlamak hem de yukarıda bel�rtt�ğ�m kurum �ç� ve dışı

gerekl� koord�nasyonu sürdürmede of�s� yalnız bırakmıştır. CİTÖK Of�s�’n�n faal�yetler�nde kend� başına

bırakılması, of�s faal�yet�n�n asgar� düzeyde kalmasına sebep olmuştur. Kurumsal b�r çalışmada uzmanlık

�ş b�rl�ğ� ve destek �le gerçekleş�r.

CİTÖK Of�s�’n�n yapısal olarak sürdürüleb�l�r olmaması b�l�n�rl�ğ�n� de etk�lem�şt�r. Hem �ç koord�nasyonda

hem de b�lg�dek� eks�kl�kler, yukarıda bel�rtt�ğ�m bazı başvurularda of�s�n harekete geçmes� beklent�s�yle

b�rleş�nce akadem�syen Ayl�n Vartanyan’ın bel�rtt�ğ� sorun ortaya çıkmış, of�s�n b�r yönlend�rme b�r�m�

olduğu eğ�t�m ve buluşmalarda sürekl� bel�rt�lm�şt�r:

“CİTÖK’ün en zorlandığı konu hem öğrenc�ler hem de personel ve öğret�m üyeler� tarafından kom�syon

ve of�s�n cezalandırıcı b�r mekan�zma olduğu algısını dönüştürmek oldu.”

CİTÖK’ün kurumsal k�ml�ğ�n�n tam olarak tanımlı olmamasının yarattığı sorunları CİTÖK �le �ş b�rl�ğ�nde

olan BÜLGBTI+ Kulübü üyes� Uğur Yıldırım şöyle �fade ed�yor:

“CİTÖK �le �lg�l� göreb�ld�ğ�m kafa karışıklıkları şunlardı;
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1. CİTÖK'ün b�r d�s�pl�n kom�syonu g�b� algılanması ve “CİTÖK'ten b�r ceza çıkması” g�b� b�r beklent�

olması. Yan� CİTÖK'ün “önleme kom�syonu” olan yapısının en azından ben�m g�rd�ğ�m yıl (2016) ve ben�m

jenerasyonum �ç�n muğlaklığını koruması. Zorunlu eğ�t�mler[27]le bu bakış açısı aşılmış olab�l�r daha yen�

g�r�şl� öğrenc�lerde. 

2. Of�s-kom�syon ayrımının tam olarak b�l�nm�yor oluşu. CİTÖK'ün �sm�nde geçen "kom�syon"

gözlemled�ğ�m kadarıyla ün�vers�te kamuoyunda yeter�nce b�l�nm�yordu. Of�s�n varlığı b�l�n�yor ancak

kom�syonun varlığı -�sm�n�n kom�syon olmasına rağmen- tam olarak anlaşılmıyordu. Kom�syonun

k�mlerden oluştuğu, nasıl b�r �şlev� olduğu net olarak görünmüyordu.

3. CİTÖK'ün (y�ne 1. madde �le bağlantılı olarak) herhang� b�r vaka durumunda kom�syon olarak toplanıp

bu olayları tartıştığı, konuştuğu g�b� b�r algı net olarak olmasa da yeter�nce net şek�lde kom�syon

üyeler�n�n bu vakalardan habers�z olduğu b�l�nm�yordu, gözlemled�ğ�m kadarıyla. Özell�kle b�r öğrenc� üye

olarak CİTÖK'te varolduğum süre boyunca h�çb�r vakaya da�r h�çb�r �s�m duymamış olmam ben� bu

deney�m�m� alan buldukça paylaştırmaya �tt�. Bu konunun daha fazla vurgulanmasını öneml� bulma

sebeb�m �se �ç�nde bulunana kadar ben�m aklımdak� CİTÖK toplantıları da olayların tartışıldığı ve bu

olaylarla �lg�l� kararların ver�ld�ğ� b�r yerd�. Yan� g�zl�l�k �lkes�n�n korunduğunu b�r�nc�l b�r yerden

deney�mlemek CİTÖK'e yönel�k varolan güven�m� fazlasıyla arttırmış ve netleşt�rm�şt�.”

CİTÖK’ün kend� eks�kl�kler�ne akadem�syen Ayl�n Vartanyan değ�n�yor:

“Yıllardır çok �stememem�ze rağmen b�r pol�t�ka belges�n�n yazılmamış olması belk� b�r eks�kl�k olab�l�r.

Ve y�ne gönül �sterd� k� gerekl� altyapı ve kaynaklara sah�p olsaydık ve öğrenc�ler�, öğret�m üyeler�n� ve

personel� de �çeren ve hatta mahalle b�leşenler�n� de dah�l eden gen�ş çaplı b�r araştırma yapma �mkanımız

olsaydı.”

CİTÖK’ün eks�k olduğunu gördüğü ama çözemed�ğ� durumlar oldu. B�r dönem �k� haftada b�r sonra ayda

b�r düzenlenen toplantılarda Ayl�n Vartanyan’ın söz ett�ğ� eks�kler konuşuldu ancak bazıları g�der�lemed�.

Pol�t�ka belges� hazırlandı ancak ÜYK sürec� tamamlanamadı. Öte yandan, of�s�n tek çalışanının olması

da, bel�rt�len kurumsal destek eks�kl�ğ� �çer�s�nde b�r konudur. CİTÖK’te b�r çalışanın yeters�zl�ğ�n� �k�

sene CİTÖK’te BÜKAK tems�lc�l�ğ� yapan Ezg� Karadayı şöyle �fade ed�yor:

“CİTÖK deney�m�n� düşündüğümde eks�k olan daha çok �nsanın emek vermes� derd�m gal�ba. Ben

CİTÖK’te çalıştığım dönemde kom�syon çalışmalarına esas olarak mesa� ayıran o dönem�n Öğrenc� İşler�

Dekanı, Of�s Koord�natörü ve bend�m. D�ğer üyeler�n aylık kom�syon toplantılarını tak�p ett�ğ�n� ve ancak

orada öner�ler sunduğu, o toplantı saatler� sınırlarında katkı sundukları b�r süreç söz konusuydu. (Elbette

bazı �st�sna� örnekler yaşanmıştır fakat genele bakıldığında durum böyleyd�.) Ben öğrenc� olduğum

dönemde CİTÖK’e Instagram hesabı açarak Of�s Koord�natörü �le b�rl�kte oraya �çer�kler üretmeye

başladık. Mezun olduktan sonra da gönüllü olarak bu �ş� yapmaya devam ett�m. Aslında bu �ş�n

profesyonel olarak yapılması gerek�yor. Bana kalırsa kom�syonun Of�s Koord�natörü �le b�r arada

çalışacak b�r çalışana daha �ht�yacı var. Of�se yapılan başvurulara yanıt vermek, görüşmeler yapmak ve

okulun neredeyse tüm b�r�mler�ne yönel�k eğ�t�mler vermek zaten of�s koord�natörü �ç�n full t�me b�r 
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mesa� �fade ed�yor. Fakat kom�syonun gel�ş�m�, görünürlüğü, farkındalık çalışmalarının kampüse daha

fazla ulaşması ve kamusallaşması �ç�n part-t�me da olsa başka b�r çalışana daha �ht�yaç vardı.”

CİTÖK’ün hem kom�syon hem de of�s faal�yetler� öğrenc�ler �le temas açısından değerlend�r�ld�ğ�nde, �k�

şey göze çarpar: b�r�nc�s�, böyle b�r�m�n varlığı ve �şley�ş�nde öğrenc�ler�n desteğ� olmazsa olmazdır.

İk�nc�s� �se, gençl�k çalışmaları ve toplumsal c�ns�yet araştırmalarına yönel�k �ht�yacın ne denl� öneml�

olduğudur. 

CİTÖK Of�s� veya benzer� b�r b�r�m�n, öğrenc�lerle teması salt başvurular veya ver�lecek eğ�t�m ve

sunumlarla kısıtlı değ�ld�r. Of�s�n faal�yet�n� gerekl� şek�lde yapılandıracak ve ün�vers�ten�n gen�ş

kes�mler�nce b�l�nmes�n� sağlayacak olan da öğrenc�ler�n bu b�r�me akt�f desteğ�d�r. CİTÖK bünyes�nde

öğrenc� tems�l�yet� ve kulüp dah�l�yet� olmakla b�rl�kte, gönüllü öğrenc� grubu �stenmes�ne rağmen

kurulamamış ve ancak son �k� senede öğrenc� kulüpler�ne eğ�t�mler ve toplantılar yapılab�lm�ş, yurtlara

b�lg�lend�r�c� af�şler asılmıştır. Gönüllü b�r öğrenc� grubunun varlığı, kulüplerde yer almayan öğrenc�lere

de ulaşma oranını artırab�l�r; faal�yetler�n güncel n�tel�k taşıması, �ht�yaçların tesp�t ed�lmes�, daha sıkı

temasta olunmasını sağlayab�l�rd�. Atölye ve forumlar düzenlenm�ş ama gen�ş öğrenc� gruplarına

ulaşılamamıştır. B�r kurumda c�nsel tac�z� önleme b�r�m�n�n akt�f ve ver�ml� çalışab�lmes� �ç�n muhatap

grubu �le �l�şk�de olması gerek�r; ün�vers�te �ç�n de bu öğrenc� grubudur ve farklı şek�llerde �l�şk�ler kurmak

öncelenmel�d�r. BÜKAK’tan Ezg� Karadayı’ya göre:

“Kom�syon �ç�nde aldığı sorumluluğun dışında CİTÖK’te yer alan BÜKAK üyes�n�n b�r d�ğer �şlev� de

öğrenc�ler arasında CİTÖK’ün ve özell�kle de of�s�n görünürlüğünü sağlamak oluyor. Her ne kadar b�rçok

kanaldan bu yapılara �l�şk�n b�lg�lend�rmeler yapılsa da öğrenc�ler genell�kle maruz bırakıldıkları tac�z,

ş�ddet veya c�ns�yetç� davranışları daha çok kend� aralarında konuşuyor. Özell�kle son dönemde de sosyal

medya aracılığıyla �fşa etmey� terc�h ed�yorlar. CİTÖK üyeler� arasından yalnızca öğrenc�ler bu �let�ş�m

kanallarında yer alan ve er�ş�m� olanlar. Böyle b�r gündeme rastladığında da özneler� CİTÖK’e danışmaya

ve resmî kanalları kullanmaya yönlend�rmek de ona düşüyor. Ben CİTÖK üyes� olduğum süre zarfı

boyunca b�rçok defa l�sans/yüksek l�sans/doktora öğrenc�ler�yle bu ve benzer� görüşmeler yaptım ve

görüştüğüm k�ş�ler daha sonra Of�s Koord�natörü’nden danışmanlık aldılar.”

BÜLGBTİ+’dan Uğur Yıldırım’a göre �se:

“(CİTÖK) Akadem�syenler ve �dar� b�r�m tems�lc�ler�n�n yanında öğrenc� üyeler�n de olmasıyla b�r bakıma

okulun en kapsamlı ve en çoğulcu b�r�m�. Öğrenc� üyeler�n olması kulüplerle ve kulüpler yoluyla da

öğrenc�lerle olan �let�ş�m� de güçlend�ren b�r yapıda. BÜLGBTİ+ ve BÜKAK üyeler�n�n bulunuyor olması

sebeb�yle d�ğer kulüplerle olan �l�şk�s� de yönlend�rmeler, danışmalar, yol göstermeler yoluyla kuvvetl�

olan b�r b�r�m. Kulüpler�n �ç�nde gerçekleşen olaylarda farklı kulüplerden �lk g�d�len mekan�zma bazen

CİTÖK olmuyordu da BÜLGBTİ+ veya BÜKAK oluyordu. Bu noktada da kulüplerden �let�ş�me geçen

üyeler CİTÖK tems�lc�s�ne �let�yor ve tems�lc�ler yoluyla CİTÖK'e yönlend�rme yapılıyordu. Yan�

kulüpler�n varlığı sayes�nde akranlar arasında daha kolay b�r �let�ş�m kuruluyordu.” 
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Daha önce bel�rtt�ğ�m g�b�, öğrenc� başvuruları, bu kes�m�n �ht�yaç ve talepler� açısından öğret�c�d�r. CTS

İlet�ş�m Ağı toplantılarında da hep d�le get�r�len b�r eks�kl�k, bu alandak� araştırmaların çok az olmasıdır.

Ün�vers�telerde bütünlüklü olarak toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne da�r sorunların, eks�kler�n, talepler�n

araştırmalarla tesp�t ed�lmes�, eğ�t�mler�n, b�lg�lend�r�c� toplantıların, forumların buna göre organ�ze

ed�lmes� gerek�r. Bazı ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� dersler� seçmel� ve uygulamalı olarak bu

b�r�mler�n koord�natörlüğünde ver�lmekted�r. Ancak bu dersler�n yükleneb�leceğ� ve gel�şt�r�leceğ� b�r

ortak havuz henüz mevcut değ�ld�r ve uluslararası yayınlara er�ş�m de sınırlı kalmaktadır. Ek olarak, bu

b�r�mlerde çalışanların kend�ler�n�n de eğ�t�m alab�lecekler� b�r s�stem düşünüleb�l�r. Özetle, toplumsal

c�ns�yet ve gençl�k çalışmaları hem ün�vers�telerde hem s�v�l toplumda artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Böylece, c�nsel tac�z�n vd. c�ns�yetç� davranışların b�ç�mler� tesp�t ed�leb�l�r, önlenmeye da�r hukuk� ve

ps�koloj�k destek mekan�zmaları daha �y� yapılandırılab�l�r, b�lg�ye er�ş�m�n önündek� engeller azaltılab�l�r,

bu alanın deney�m�yle ortaya çıkan c�nsel sağlık g�b� gençler açısından doğru b�lg�n�n yaygınlaşmasının

öneml� olduğu alanlardak� çalışmalar hızlandırılab�l�r. Bu da ancak ün�vers�te b�r�mler�n�n deney�ml� s�v�l

toplum veya kamu kuruluşlarıyla koord�nel� b�ç�mde çalışması �le olab�l�r. 

Burada çoğunluğu yapısal-organ�zasyonel olan eks�kl�kler� sayarken son yıllarda kesk�nleşen b�r yaklaşımı

da bel�rtmek gerek�r. K�m� akadem�syenler de CİTÖK kurulduğundan bu yana CİTÖK’e d�renç gösterd�.

Konuya “mesafel�” yaklaşanlar olduğu kadar bu alanın uzmanlık gerekt�rmed�ğ�n�, kend�ler�n�n bu �ş�n

nasıl yapılacağını b�ld�kler�n� bel�rtenler veya CİTÖK’ün b�lg�lend�rme toplantılarını yapmamayı seçenler

oldu. Ps�k�yatr�st Serap Çakıcı Alparslan akadem�syenler�n CİTÖK’e olan mesafes�n� aktarıyor: 

“Ed�nm�ş olduğum tıp fakültes� kültüründen sonra Boğaz�ç� Ün�vers�tes�nde ben� en çok şaşırtan durum,

her düzeyden akadem�ğe yapılan eğ�t�m çağrılarının sonuçsuz kalması olmuştur.[28] Ben koord�natör

önces�nde eğ�t�m vermeye çalışırken en çok akadem�syenler� b�r araya toplamada zorlandım.”

Akadem�syenlerden yönet�mlere s�rayet ederek son yıllarda bel�rg�nleşen yaklaşımları Öğrenc� İşler�

Dekanı Zeynep Uysal şöyle �fade ed�yor:

“CİTÖK of�s� ün�vers�ten�n yerleş�kleşm�ş, kurumsal hale gelm�ş b�r b�r�m�ne dönüşeb�lseyd� ün�vers�teye

çok daha fazla fayda sağlayab�lecek, önleme ve b�lg�lend�rme çalışmalarıyla �lg�l� f��ller�n daha fazla önünü

alab�lecekt�. Ancak of�s çalıştığı sürece koord�natöre kalıcı b�r kadro sağlanamadı. Of�s�n, kom�syonla

ortak yürüttüğü çalışmalarda özell�kle LGBTİ+ tems�l�ne yönet�m tarafından tereddütle yaklaşıldı. Ülkede

artarak süre g�den toplumsal c�ns�yet kavramına, LGBTİ+ varlığına yönel�k şüphe ve nefret�n ün�vers�ten�n

resm� kanallarını da etk�led�ğ�, en azından bu konularda harekets�z kalınmasına neden olduğu görüldü.”

Ün�vers�telerde c�nsel tac�z� önleme b�r�mler�, uluslararası ün�vers�te standartlarında yüksek puan get�ren

ve yaygın kabul görmüş yerler oldukları �ç�n kapatılmaları pek sık karşılaşılan b�r durum değ�l. Ancak

bugün ülkede k�m� ün�vers�te yönet�mler�n�n, b�r�mler� fem�n�st perspekt�ften sıyırarak muhafaza etme

çabalarına tanıklık ed�yoruz. Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’n�n 2021’de atanan yönet�m� g�b�, artan şek�lde başka

ün�vers�te yönet�m ve mensupları da bu yaklaşıma sah�p çıkab�l�yor. B�r�mlere müdahale etmey� de �çeren 
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bu yaklaşım, toplumsal c�ns�yet, fem�n�zm, LGBTI+ g�b� kavramların hedefe konduğu, YÖK’ün Toplumsal

C�ns�yet Eş�tl�ğ� Tutum Belges�’n� ger� çekmek �sted�ğ�, devlet�n İstanbul Sözleşmes�’nden çıkma kararı

verd�ğ� bugünün Türk�ye’s�nde güçlen�yor.
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Ocak 2021’de Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne atanan yönet�m tarafından, N�san 2016’da başladığım CİTÖK Of�s

koord�natörlüğü görev�me N�san 2021’de ücrets�z �zne çıkarılmamla son ver�ld�. Gerekçe olarak pandem�

göster�ld� ancak pandem� süres�nde of�s zaten Kısa Çalışma Ödeneğ�’ne bağlanmıştı dolayısıyla pandem�

gerekçe olamazdı ve N�san sonrası ödenek �ç�n yönet�m başka çalışanlardan farklı olarak ben�m �ç�n tekrar

başvurmadı. Rektör yardımcısı ve aynı zamanda yen� Öğrenc� İşler� Dekanı “fem�n�st” bulunduğum ve

�l�şk�l� b�rçok gerekçe �le “yolları ayırma kararı aldığını” CİTÖK kom�syona bel�rtt�. Bu rapor, beş yıllık

görev�m�n sona ermes�n�n ardından yazıldı. 

Bu raporda, CİTÖK Of�s deney�m�nden yola çıkarak hem ün�vers�teler �ç�n hem de ün�vers�te dışında

başka kurumsal yapılarda bu tür b�r�mlere f�k�r vereb�lecek şek�lde deney�m paylaşmaya çalıştım. Raporda

da faal�yetler bölümünde değ�nd�ğ�m üzere, bugün ülkede b�rçok kurum, kend� bünyes�nde CİTÖK

benzer� b�r�mler kurdu ya da kurmaya hazırlanıyor. Bu alandak� hareketl�l�k, hem bu tür b�r�mler�n

gerekl�l�ğ�n�n gen�ş kes�mlerce kabul görmes�ne hem çeş�tl� modeller�n b�l�n�r olmasına hem de farklı �ş

alanları arasındak� koord�nasyonun artmasına dayanıyor.

CİTÖK Of�s deney�m�, öncel�kle, akadem�k yaşamda toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� önlemede kurumsal

b�r yapının gerekl�l�ğ�n� doğruladı. C�nsel tac�z vd. c�ns�yetç� davranışları b�r kurum �ç�nde önlemen�n en

öneml� ayağının, somut �ht�yaç ve eks�klere dayanacak şek�lde, b�lg�lend�rme faal�yetler� olduğunu, bunun

zorunlu dersler, eğ�t�mler, atölyeler, forumlar ve sem�nerler aracılığıyla gerçekleşeb�leceğ�n� gösterd�.

İk�nc� olarak, başvuruların sıklığı ve �çer�kler�, buradak� hedef grup olan ün�vers�te öğrenc�s� grubun, böyle

b�r of�s olduğunda onu kullandıklarını, bu alanın da tıpkı ün�vers�te yaşamında soruların yönelt�ld�ğ� başka

alanlar g�b� b�r danışma of�s�ne dönüştüğünü ve burada gerekl� olan profesyonel yaklaşımın, tekn�k b�r

b�lg�lend�rme değ�l, fem�n�st b�r yöntemle, yan� her olay ve durumu kend� �çer�s�nde değerlend�rerek

başvuranı doğru şek�lde b�lg�lend�r�p k�ş�n�n sınırlarını ve g�zl�l�ğ� gözeterek kend� sonuçlarını çıkarması ve

kararlarını almasına destek olmak olduğunu ortaya çıkardı. Of�s�n çalışma alanı toplumsal c�ns�yet

eş�ts�zl�ğ�nden kaynaklanan davranışlar olduğu �ç�n, �şley�şte fem�n�st perspekt�fe başvurulmuş,

başvurularda görüşme ve yaklaşım prens�pler� buna göre bel�rlenm�şt�r. Görüşmeler�n tek tek �çer�kler�,

öğrenc� grubunun toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�nde sorun alanları açısından öneml� ver�ler sundu. Eş�ts�z

�l�şk�lenmeler, flört ş�ddet�, man�pülasyon, rıza �nşası, c�nsel ş�ddet, sağlıklı c�nsell�k başvurularda öne

çıkan temalar oldu. Gençl�k çalışmalarının eks�kl�ğ� göz önüne alındığında, of�s�n beş senel�k tecrübes� bu

alanda b�lg� b�r�kt�rd�.

CİTÖK Of�s� deney�m�n�n eks�kler�nde �se en başta kurumsallaşma gel�yor. Ün�vers�ten�n �dar� şemasında

tanınmış b�r of�s olmaması, hem sürdürüleb�l�rl�k hem kalıcılık açısından sorun yaratıyor, yönet�m ve

k�ş�ler�n değ�şmes� of�s�n varlığını r�ske atıyor. Boğaz�ç� Ün�vers�tes� örneğ� dışında da, bu durum b�r�mler�n 
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standard�ze olmasını engell�yor, sonuç olarak, bu b�r�mler, k�ş�lere bağlı yerlere ve faal�yetlere dönüşüyor.

CİTÖK Of�s� deney�m�, yönet�mden destek görmem�ş, asgar� b�r koord�natör maaşı dışında kaynak veya

bütçe ayrılmamış, k�m� akadem�syenler tarafından şüphe veya mesafeyle yaklaşılmış ve ün�vers�te

tarafından sah�p çıkılması �ç�n CİTÖK dışında kurumsal çaba göster�lmem�ş olmasının sonuçlarını da

ortaya koymaktadır. CİTÖK’ün fonks�yonu konusunda soru �şaretler� sürmüş, ana hedef grubu

öğrenc�lerle akt�f �l�şk� ve of�s�n en temel fonks�yonu olan önley�c� faal�yetler y�ne b�reysel çabalara kalmış,

bu da of�s�n faal�yetler�n� kısıtlamıştır. Kurumsal desteğ�n olduğu yerde, gençl�k çalışmaları ve

araştırmalarına teşv�k, b�lg�ye er�ş�m�n artırılması, eğ�t�mler�n desteklenmes� ve benzer� çeş�tl� faal�yetler�n

gel�şt�r�lmes� sağlanır. Bu da of�s�, yaygın ve doğru şek�lde b�l�n�r ve kullanılır hale get�r�r. Ün�vers�te �ç� ve

dışı �ş b�rl�kler� ve koord�nasyonlar da bunun �ç�n gerekl�d�r. 

CİTÖK Of�s� model�nden yola çıkarak, özetle, bu b�r�mler�n,

·      Of�s başvuruları �le önleme faal�yetler� arasında doğrudan �l�şk� olan,

·      B�r�m�n, ün�vers�ten�n destek b�r�mler�nden b�r tanes� olarak kabul ed�ld�ğ�,

·   D�ğer destek b�r�mler� g�b�, ün�vers�te yapısının �çer�s�ne entegre ed�len ve toplumsal c�ns�yet

konusunda uzman b�r koord�natörün güvencel� şek�lde �st�hdam ed�ld�ğ�,

·      Ün�vers�te yönet�m�n�n akt�f kurumsal desteğ�ne sah�p,

·      Uzmanlık çerçeves�nde bağımsız olarak çalışab�len,

·      Öğrenc�ler�n desteğ�n� alan,

·      Gençl�k çalışmaları ve toplumsal c�ns�yet araştırmalarının önünü açan,

·      Deney�ml� s�v�l toplum veya kamu kuruluşlarıyla koord�nel� b�ç�mde çalışan,

·     İşley�ş ve prens�pler�nde fem�n�st perspekt�ften faydalanan b�r model oluşturmaları gerekt�ğ� sonucuna

varmak mümkündür. Böylece, sürdürüleb�l�r, kalıcı, güncel, b�r�k�mden faydalanan b�r yapı sağlanab�l�r.

Bu rapor, günümüzde hem ün�vers�telerde hem de s�v�l toplumun farklı kes�mler�nde toplumsal c�ns�yet

eş�ts�zl�ğ�n� önlemek �ç�n çalışmalarını sürdüren kes�mlere deney�m aktarmayı hedeflem�şt�r ve umarım k�

bu alandak� mücadeleye katkısı olacaktır. 
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[14] C�nsel tac�z� önleme b�r�m� olmayan ün�vers�telerde de YÖK Yönetmel�ğ� veya Kanununca suç teşk�l

eden b�r f��l hakkında Rektörlüğe ş�kayet d�lekçes� ver�lerek Rektörlüğün resm� olarak d�s�pl�n sürec�n�

başlatmasını talep etmek mümkündür.

[15] Bu dönem dışında tüm avukat desteğ� �steyen başvurucuları çoğunlukla Mor Çatı Kadın Sığınağı

Vakfı’na yönlend�rd�m.

[16] B�lhassa pandem� dönem�nde k�ş�sel cep telefonuma ulaşan b�rçok başvuran �le görüştüm. Onl�ne

araçlar veya telefon �le yapılan görüşmeler, başvuru alanında yüz yüze görüşmen�n önem�n� fark ett�rd�.

[17] Güncel b�r tartışma olan ve dünyada ün�vers�telerde de teşv�k ed�len “bystander �ntervent�on”

yaklaşımı, ş�ddete tanık olan k�ş�ye ş�ddet�n önlenmes� �ç�n harekete geçme sorumluluğu ver�r. CİTÖK de

tanık veya yakın ş�kayetler�n�, maruz kalan �le d�yaloğu başlatmak �ç�n önemsem�ş ve d�yaloğun

kurulmadığı durumlarda tanık olan k�ş�ye yapab�lecekler� anlatılmıştır.

[18] Koord�natörlüğüm süres�nce tuttuğum başvuru ver�ler�n araştırılması �ç�n ün�vers�te tarafından b�r

kaynak ayrılmadığı �ç�n ver�ler hakkındak� değerlend�rmeler�m akadem�k veya araştırmaya dayalı b�r

anal�z değ�l �lk elden tuttuğum l�steden yola çıktığım gözlemler�md�r.

[19] YÖK’ün d�s�pl�n süreçler�ne da�r düzenlemeler�ndek� k�m� görülen eks�kl�kler ün�vers�te tarafından

YÖK’e �let�lm�şt�r.
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[20] Başvuruların büyük çoğunluğu karşı tarafı rahatsız ed�c� davranış hal�yle tac�z kavramı altında

toplanmaktadır. 

[21] Israrlı tak�p ş�kayetler� k�ş�n�n huzurunu bozmak suçu �le �l�şk�lend�r�lerek hakkında �şlem

yapılmaktadır.

[22] Öğrenc� olmayan ün�vers�te mensuplarının başvurularını sayısal olarak azınlıkta kaldığı �ç�n bu

raporda ele almadım. Kısa b�r notla �fade etmem gerek�rse, çalışan başvuruları veya çalışanlar hakkındak�

başvurular, ayrımcı �fade veya muamele, mobb�ng, tac�z, ısrarlı tak�p g�b� konuları �çer�yordu.

[23] Flört ş�ddet�, sevg�l�l�k �l�şk�s� �çer�s�nde f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k, sosyal ve d�j�tal ş�ddet �çeren

davranışlarda bulunulmasıdır. Taraflardan b�r�n�n d�ğer�ne ş�ddet göstererek k�ş� üzer�nde egemenl�k

kurması, onu kontrol etmes� ve d�ğer k�ş�ye güç uygulamasıdır. 

[24] Bu tür cümleler� sorgulamadan doğru kabul ederek “ps�koloj�k problem� olduğu �ç�n ş�ddet

uyguluyor” argümanını üretmeler�ne karşılık olarak başvuranlara “ps�koloj�k problem” ş�ddete yol açar

g�b� b�r �l�şk�sell�k durumu olmadığını bel�rtmek ve bu konu üzer�ne de konuşmak öneml�. 

[25] Ankara Ün�vers�tes�’ndek� CTS b�r�m�nde çalışmış akadem�syen Alev Özkazanç’la yürüttüğümüz

detaylı b�r tartışma �ç�n: https://catlakzem�n.com/ankara-un�vers�tes�nden-bogaz�c�ne-un�vers�teler�n-

c�ns�yetc�l�kle-�mt�han�-ve-c�nsel-tac�z-alev-ozkazanc-�le-sohbet/

[26] BÜREM’den sonra kurulan K�lyos/Sarıtepe Kampüsü’nde yer alan Öğrenc� Destek B�r�m�.

[27] Hazırlık öğrenc�ler�ne hem oryantasyonda hem dönem �ç�nde son üç senede ver�len zorunlu

derslerden söz ed�yor.

[28] Of�s kurulduktan sonra CİTÖK’e akadem�syen desteğ� artmış, bel�rtt�ğ�m g�b� çoğu fakülte ve enst�tü

of�s� toplantıya çağırmıştır. 
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https://catlakzemin.com/ankara-universitesinden-bogazicine-universitelerin-cinsiyetcilikle-imtihani-ve-cinsel-taciz-alev-ozkazanc-ile-sohbet/



