
ÜNİVERSİTELERDE
CİNSEL ŞİDDETLE
MÜCADELE DENEYİMİ
C�nsel Ş�ddetle Mücadelede Ün�vers�te ve STK’ların 

İşb�rl�ğ�n�n Güçlend�r�lmes� Projes� Raporu

2021

F. Ceren Akçabay

YAZAN



ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL ŞİDDETLE
MÜCADELE DENEYİMİ

F. Ceren Akçabay

İnc� Solak Akman
Burcu Yılmaz Gündüz

YAYINA HAZIRLAYAN

Bu rapor, He�nr�ch Böll St�ftung Derneğ� Türk�ye Tems�lc�l�ğ�
katkısıyla tamamlanan "C�nsel Ş�ddetle Mücadelede Ün�vers�te

ve S�v�l Toplum İşb�rl�ğ�n�n Güçlend�r�lmes�" çalışması
kapsamında üret�lm�şt�r.

Aramızda Toplumsal C�ns�yet Araştırmaları Derneğ� Yayınları
No: 3

N�san 2021

İstanbul



İÇİNDEKİLER

1. G�r�ş 2

2. Ün�vers�telerde C�nsel Ş�ddetle Mücadele 4

3. Ün�vers�telerde C�nsel Ş�ddetle Mücadelede Kullanılan Belge
ve B�r�mlere İl�şk�n Temel Bel�rlemeler

14

4. Sonuç 20



ARAMIZDA  TOPLUMSAL  CİNSİYET  ARAŞTIRMALARI  |  SAYFA  2

2010’lu yıllarla b�rl�kte Türk�ye’de, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� önce pol�t�k söylemden

dışlanmış ardından a�len�n korunması pol�t�kası çerçeves�nde c�ns�yet eş�tl�ğ�n� zorunlu kılan

uluslararası ve ulusal düzenlemeler�n yürürlükten kaldırılması tartışmaları gündeme gelmeye

başlamıştır. 2016 yılında yaşanan darbe g�r�ş�m�n�n ardından �lan ed�len olağanüstü halle

b�rl�kte barış talep ett�kler� gerekçes� �le ün�vers�telerden �hraç ed�len akadem�syenler�n

büyük bölümünün fem�n�st ve queer çalışmalar alanlarında uzmanlaşmış olması

yükseköğret�mde c�ns�yet eş�tl�ğ� tartışmalarının azalmasına ve on yıllarca yıllık b�r�k�m�n

akadem� dışına �t�lmes�ne neden olmuştur. Akadem�k özgürlükler�n ve c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n

güvences�z hale geld�ğ� bu dönemde ülkede c�ns�yete dayalı ş�ddet�n ulaştığı boyut �se

ted�rg�nl�k ver�c� sev�yeded�r. 

C�nsel ş�ddetle mücadele, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması mücadeles�n�n öneml�

ayaklarından b�r�n� oluşturmaktadır. 2000’l� yıllarda Türk�ye’de ün�vers�telerde ve s�v�l

toplum örgütler�nde c�nsel ş�ddetle mücadele alanında öneml� çalışmalar yapılmış olmakla

b�rl�kte; toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� pol�t�kasının terk ed�lmes� ve ün�vers�telere yönel�k ant�-

demokrat�k pol�t�kalar neden�yle hem ün�vers�teler düzey�nde hem de s�v�l toplum alanında

c�nsel ş�ddetle mücadele alanında gerekl� gel�şme sağlanamamış, �şb�rl�ğ� ve örgütlenme

eks�kl�ğ� neden�yle hukuk� ve hukuk dışı c�nsel ş�ddetle mücadele mekan�zmaları yeter�nce

gel�şt�r�lemem�şt�r. 

Yükseköğret�m Kurulu’nun, 2019 yılında, 2015 yılında başlattığı Toplumsal C�ns�yet

Araştırmaları Projes�n� durdurarak buna �l�şk�n Tutum Belges�’n� uygulamadan kaldırması

ün�vers�telerde c�ns�yet eş�tl�ğ� çalışmalarına ket vurmuş; kamusal alanı baskılayan ve s�v�l

toplum alanındak� çalışmaları daraltan pol�t�kalar neden�yle de STK’larda c�nsel ş�ddetle

mücadele �ç�n gerekl� çalışmalarda �lerleme kayded�lemem�şt�r. Bu süreçte çok az sayıda

STK’da gerekl� belge ve mekan�zmaların oluşturulab�ld�ğ� görülmekted�r. STK’larda yapılan

sınırlı sayıda çalışmada �se ün�vers�teler�n ürett�ğ� belge ve mekan�zmaların örnek alınmaya

çalışıldığı, ancak süreç k�ş�sel �l�şk�ler ve er�ş�leb�l�r b�lg� ve belgelerle yürütüldüğü �ç�n

STK’lar bakımından c�nsel ş�ddetle mücadelede hızlı yol alınamamaktadır. Bunun yanında

pol�t�ka belgeler� bakımından daha kolay �şlet�len bu çalışma yöntem�, �ht�yaçlar ve

organ�zasyon şemasının her kurumda farklı olması neden�yle kurum �ç� c�nsel ş�ddetle

mücadele mekan�zmalarının ortaya çıkarılmasında etk�l� olamamaktadır. 

1.GİRİŞ 
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Aramızda Toplumsal C�ns�yet Araştırmaları Derneğ�n�n He�nr�ch Böll St�ftung Derneğ�

Türk�ye tems�lc�l�ğ�n�n desteğ�yle gerçekleşt�rd�ğ� “C�nsel ş�ddetle mücadelede ün�vers�te ve

STK’ların �şb�rl�ğ�n�n güçlend�r�lmes� projes�” kapsamında yapılacak çevr�m�ç� toplantılarla

ün�vers�teler ve STK’lar arasında �şb�rl�ğ� ve dayanışma oluşturulması ve yen� stratej�

gel�şt�r�lmes� amaçlanmaktadır. Proje çerçeves�nde hazırlanan bu raporda c�nsel ş�ddet�n

önlenmes� konusunda STK’lar �ç�n temel teşk�l eden ün�vers�teler�n oluşturduğu belge,

kurum ve mekan�zmalar �le bu çalışmaların yapıldığı süreçte ve sonrasında yaşanan zorluklar

�ncelenecekt�r. 

F.  CEREN  AKÇABAY
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C�nsel ş�ddet, esas �t�bar� �le b�r �nsan hakları sorunudur. İnsan hakları bakımından c�nsel ş�ddet;

toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�nden kaynaklanır ve c�ns�yet, c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ� temell�

b�r ayrımcılık b�ç�m� olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, genelde kadınlar ve LGBTİ+ b�reyler c�nsel

ş�ddete özell�kle de c�nsel tac�z ve saldırıya maruz kalmaktadır. C�nsel ş�ddet�n toplumsal c�ns�yet

boyutunun görmezden gel�nmes� c�nsel tac�z ve saldırının b�reysel ve tek�l sorunlar olarak

anlaşılmasına yol açar. Bu bakış, kurumlar �ç�nde h�yerarş�k eş�ts�zl�kler�nde etk�s� �le artan c�nsel

tac�z ve saldırı vakalarının önlenmes�n� ve c�nsel ş�ddetle mücadele ed�lmes�n� zorlaştırır. C�nsel

tac�z normalleşt�r�len b�r davranış olarak kurum kültüründe yer aldığında, onun �nsan haklarıyla

�lg�s�n�n de görülmes� neredeyse �mkânsız hale gel�r. Ün�vers�teler, h�yerarş�k yapıları ve eş�ts�z

�l�şk�ler� pek�şt�ren n�tel�kte kurumlar olmaları neden�yle kadınlar ve LGBTİ+ b�reyler�n c�nsel tac�z

ve saldırıya maruz kaldığı yerler arasındadır. Bu durumun önüne geçeb�lmen�n en öneml�

yollarından b�r�, ün�vers�teler�n pol�t�kalarında, tutum ve eylemler�nde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n

ben�msenmes� ve c�nsel tac�z ve saldırıyla mücadele etmek �ç�n etk�n mekan�zmaların

oluşturulmasıdır.[1] 

Türk�ye’dek� ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� sağlamaya yönel�k çalışmalar 1990’lı

yıllarda, İstanbul Ün�vers�tes�, Ankara Ün�vers�tes� ve Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� (ODTÜ) g�b�

önde gelen ün�vers�telerdek� kadın akadem�syenler tarafından ortaya konan fem�n�st mücadelen�n

b�r devamı n�tel�ğ�nded�r. Toplumsal c�ns�yet ve kadın çalışmaları yüksek l�sans programları �le

araştırma ve uygulama merkezler�n�n kurulması �le başlayan süreç 2000’l� yılların başından �t�baren

ün�vers�telerde c�nsel ş�ddet� önleme konusunda belgeler�n hazırlanması ve mekan�zmaların

kurulması �le devam etm�ş, başlarda tepk� �le karşılanan c�nsel tac�z ve saldırıyı önlemeye yönel�k

çalışmalar, ün�vers�teler�n toplumsal c�ns�yete dayalı ayrımcılıktan uzak b�r alan hal�ne get�r�lmes�

�ç�n g�derek önem kazanmıştır.[2] 2012 yılında �lk kez c�nsel tac�z ve saldırıya karşı mücadele

etmek �ç�n ün�vers�teler arası b�lg� ve deney�m paylaşımı �ç�n b�r �let�ş�m ağı (CTS Ağı)

oluşturulmuştur. [3]

2011 yılında Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve Ev �ç� Ş�ddet�n Önlenmes� ve Bunlarla Mücadeleye Da�r 
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Avrupa Konsey� Sözleşmes� (İstanbul Sözleşmes�)’n�n Türk�ye tarafından �mzalanmasının ardından

Sözleşme 2011 yılında Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve Ev �ç� Ş�ddet�n Önlenmes� ve Bunlarla

Mücadeleye Da�r Avrupa Konsey� Sözleşmes� (İstanbul Sözleşmes�)’n�n Türk�ye tarafından

�mzalanmasının ardından Sözleşme gereğ� çıkarılan ulusal düzenlemeler ve oluşturulmaya başlayan

bütüncül pol�t�kalar çerçeves�nde c�nsel ş�ddet�n önlenmes� konusunda Yükseköğret�m Kurulu

(YÖK) da öneml� b�r adım atmıştır. İlk olarak 2012 tar�h�nde düzenlenen YÖK Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� �le c�nsel tac�z ve saldırı d�s�pl�n cezası gerekt�ren suçlar arasında tanımlanmış[4],

ardından 18 Ocak 2015 tar�h�nde Yükseköğret�m Kurulu ve ün�vers�teler adına yapılan açıklamada

kadına yönel�k ş�ddet�n ve �st�smarın önlenmes� �ç�n ün�vers�telerde yapılan çalışmalarda, esk�ler� �le

kıyaslanmayacak ölçüde etk�n ve sonuç üret�c� faal�yetler�n artırarak sürdürüleceğ� ve bu

faal�yetler�n Yükseköğret�m Kurulu tarafından da destekleneceğ� bel�rt�lm�şt�r. Aynı yılın Mayıs

ayında YÖK tarafından düzenlenen “Toplumsal C�ns�yete Duyarlı Ün�vers�teler Çalıştayı” ardından

ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� teşv�k etmeye yönel�k tavs�ye n�tel�ğ�nde b�r Toplumsal

C�ns�yet Eş�tl�ğ� Tutum Belges�n� hazırlanarak ün�vers�te rektörlükler�ne �let�lm�şt�r.[5] 

CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmes�), İstanbul

Sözleşmes� ve Anayasanın başta 10. maddes� olmak üzere �lg�l� d�ğer maddeler�ne, �lg�l� mevzuata

ve Yükseköğret�m Kurulunun 28.05.2015 tar�hl� Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlandığı

bel�rt�len Tutum Belges�nde ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�tl�l�ğ�n�n sağlanması ve c�nsel tac�z

ve c�nsel saldırı dâh�l her türlü tac�z ve ş�ddetle mücadele ve güvenl� b�r yaşam çevres� yaratılması

�ç�n çalışmalar yapılması gerekl�l�ğ� vurgulanmıştır.[6] Söz konusu Tutum Belges�, o zamana kadar

ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması �ç�n yapılan çalışmaların, özell�kle de CTS

ağı bünyes�nde sürdürülen çalışmaların b�r sonucu olması ve henüz bu konuda faal�yete geçmem�ş

ün�vers�teler�n teşv�k ed�lmes� açısından öneml� görülmüştür.[7] Ancak Şubat 2019’da Tutum

Belges� YÖK resm� �nternet s�tes�nden kaldırılarak YÖK Başkanı Saraç tarafından basına yapılan

açıklamada belgen�n b�r parçası olduğu toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması projes�ne “murat

ed�len�n dışında” anlamlar yüklend�ğ�n� bel�rt�lerek projen�n, toplumsal değerlerle uyumlu

olmaması ve toplum tarafından kabul görmemes� neden�yle tutum belges�nde değ�ş�kl�kler

yapılması �ç�n YÖK bünyes�nde çalışma yürütüldüğü bel�rt�lm�şt�r.[8] Saraç’ın, aynı açıklamada,

ün�vers�telerdek� kadın çalışmalarına yönel�k müfredatın artık, “toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�” değ�l,

“adalet temell� kadın çalışmaları” anlayışı �çer�s�nde bel�rleneceğ�n� söylemes�n�n hemen ardından

YÖK’ün �nternet s�tes�nden bu kez de “Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�” kavramı kaldırılmıştır.[9] 

YÖK’ün ger� adımına ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� reddeden YÖK pol�t�kasına rağmen

ün�vers�telerde c�nsel ş�ddet� önleme çalışmaları yaygınlaşmaya devam etm�ş, c�nsel ş�ddet�

önlemek �ç�n farklı ün�vers�telerde yen� adımlar atılmıştır. Örneğ�n, Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�’nde

2019 yılında d�le get�r�len tac�z �dd�alarının ardından ün�vers�te Kadın Çalışmaları topluluğunun

F.  CEREN  AKÇABAY
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öncülüğünde okul topluluklarının başlattığı �mza kampanyası sonucunda ün�vers�te yönet�m� önce

soruşturma başlatmış ardından da ün�vers�tede 2020 yılı Temmuz ayında ‘C�nsel Tac�z� Önleme

B�r�m�’ kurulmuştur. [10] YÖK’ün tutum belges�n� ger� çekmes� �le ün�vers�telerde toplumsal

c�ns�yet alanında yapılan çalışmaların g�derek zorlaştığı ve benzer b�r zorluğun c�nsel ş�ddetle

mücadelede de yaşandığı görülmekted�r. Bununla b�rl�kte YÖK’ün tutum belges�n� açıklamasının

akab�nde 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu’nda 02.12.2016 tar�h ve 6764 sayılı Kanun �le yapılan

değ�ş�kl�kle bu Kanun’un 53. Maddes�nde “Am�re, �ş arkadaşlarına, personel�ne, h�zmetten

yararlananlara veya öğrenc�ler�ne f��l� saldırıda veya c�nsel tac�zde bulunmak”, öğret�m elemanları

bakımından en ağır d�s�pl�n cezası olan kamu görev�nden çıkarma cezası gerekt�ren f��ller arasında

sayılmasıdır.[11]

Halen 2012 tar�h�nde kurulan C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı Ün�vers�telerarası İlet�ş�m Ağına (CTS

Ağı) kayıtlı çok sayıda ün�vers�te bulunmaktadır.[12] 2012’den ber� her yıl �k� kez farklı b�r

ün�vers�ten�n ev sah�pl�ğ�nde b�r araya gelen CTS Ağı yaptığı çalışmalarla toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�

ve c�nsel tac�z� önleme konusunda ün�vers�te çalışanlarının deney�m paylaşmasını ve ün�vers�teler�n

yönetmel�kler�n yazılması ve yapıların kurulması g�b� süreçlerde b�rb�r�nden destek almasını

sağlamaktadır.[13] 2019 yılında Sabancı Ün�vers�tes� Toplumsal C�ns�yet ve Kadın Çalışmaları

Mükemmel�yet Merkez� (Su Gender) �le Research Worldw�de Istanbul �şb�rl�ğ� ve Raoul Wallenberg

Enst�tüsü desteğ�yle gerçekleşt�r�len “Türk�ye’de Yükseköğret�m Kurumlarında Toplumsal C�ns�yet

Eş�tl�ğ� Mekan�zmaları” başlıklı araştırmada çoğu CTS Ağı �ç�nde de yer alan akadem�syenlerle

yapılan görüşmeler çerçeves�nde c�nsel ş�ddet�n önlenmes� �ç�n temel bel�rlemeler yapılmıştır. Buna

göre, ün�vers�tede c�nsel ş�ddet�n önlenmes� �ç�n atılması gerekl� temel adımlar şunlardır:[14]

- Öğrenc�lere, �dar� kadroya ve akadem�syenlere yönel�k b�r protokolün oluşturulması, vakaların

b�ld�r�lmes� ve tak�b� �ç�n güvenl� b�r atmosfer�n oluşturulması; 

-Vakalar b�ld�r�ld�ğ�nde, toplumsal c�ns�yete �l�şk�n konularda uzman b�r k�ş�n�n rehberl�ğ�nde yasal

b�r destek mekan�zması sunmak/mekan�zmaya yönlend�rmek, mekan�zmaların tak�b� ve aks�yon

alınmasına yönel�k güvenl� b�r atmosfer oluşturmak;

- Öğrenc� organ�zasyonları ve �dar� kadroların da konuyla �lg�l� eğ�t�lmes�, böyle b�r durum olduğu

takd�rde �zlenecek yolların sunumu;

- Uzun vadede toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� odağa alan b�r akadem�k kültür yaratmak;

- Vakaların b�ld�r�lmes�n� ve doğru kanallara �let�lmes�n� destekleyecek çalışmalar, c�nsel tac�z ve

ş�ddet�n tanımının yapılması, �y� örnekler�n anlatılması ve b�r eylem planı oluşturulması.

C�nsel ş�ddetle mücadeleye da�r �lk pol�t�ka belges� 2007 yılında Sabancı Ün�vers�tes�nde

hazırlanırken �lk yapı 2011 yılında Ankara Ün�vers�tes�’nde kurulmuştur. Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde

�se 2012 yılında önce C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu kurulmuş ardından �se 2016 yılında  önce

F.  CEREN  AKÇABAY
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C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu kurulmuş ardından �se 2016 yılında ün�vers�te rektörlüğü

tarafından kurulan C�nsel Tac�z� Önleme, Eğ�t�m ve Destek Koord�natörlüğü �le süreç profesyonel

olarak yürütülmeye başlanmıştır. [15] Ankara, Sabancı ve Boğaz�ç� Ün�vers�teler�n�n c�nsel tac�z ve

c�nsel saldırıya karşı oluşturdukları pol�t�ka belgeler� ve Ankara Ün�vers�tes�’nde kurulan C�nsel

Tac�z ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m� d�ğer ün�vers�teler �ç�n öncü belgeler ve örnek

mekan�zma n�tel�ğ� taşımıştır. Ancak CTS Ağı’nın Mayıs 2012’de yapılan �lk çalıştayında bu

belgelerde eks�kl�kler�n bulunduğu, Ankara Ün�vers�tes� b�r�m� �le ortaya konan mekan�zma öneml�

b�r model olsa da yapıların her ün�vers�ten�n kend� �ht�yaç ve �mkânları doğrultusunda

oluşturulması gerekt�ğ� bel�rt�lm�ş ve b�rçok ün�vers�tede benzer b�r yapının kurulması �ç�n gerekl�

olan b�r�k�me ve altyapıya sah�p olunmadığının altı ç�z�lm�şt�r. CTS Ağı bu noktadan �t�baren

ün�vers�teler�n kend� �ht�yaç ve b�r�k�mler� çerçeves�nde belge ve yapı oluşturmalarına destek

vermey� amaç ed�nm�şt�r. [16]

Kad�r Has Ün�vers�tes� Toplumsal C�ns�yet ve Kadın Araştırmaları Merkez� tarafından Türk�ye'dek�

ün�vers�telerde c�nsel ş�ddetle mücadeleyle �lg�l� kurumsal mekan�zmaların sorunlarını ve

zorluklarını ön plana çıkarmak �ç�n hazırlanan “C�nsel ve Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z ve

Saldırı Pol�t�kalarının Anal�z�: Türk�ye’dek� Ün�vers�teler İç�n Araç Set�” �s�ml�, 2017 tar�hl� raporda,

Türk�ye’de yer alan 176 ün�vers�ten�n 18’�nde CTS’ye �l�şk�n düzenlemeler, pol�t�kalar ve/veya

yönergeler bulunduğu bel�rt�lm�şt�r.[17] 2020 �t�bar�yle YÖK �stat�st�kler�ne göre Türk�ye’de 203

ün�vers�te mevcuttur.[18] Ün�vers�teler�n web s�teler�ne üzer�nden yapılan �ncelemeye göre c�nsel

ş�ddet ve saldırı konusunda herhang� b�r belge ve/veya yapıya sah�p ün�vers�te sayısı 35’e

ulaşmıştır.[19] 

C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı Pol�t�ka Belgeler� ve Yapıları 

1.

Kurum: Ankara Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Pol�t�ka Belges� 

Yapı: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m�

D�ğer: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m� Yönerges�

2.

Kurum: Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes�

Belge: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� İlke ve Stratej�ler Belges� 

Yapı: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Destekleme ve C�nsel Tac�z� Önleme B�r�m� (CİTÖB)

D�ğer: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Destekleme ve C�nsel Tac�z� Önleme B�r�m� Yönerges�
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3.

Kurum: Hacettepe Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Kom�syonu

D�ğer: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Kom�syonu Yönerges�

4.

Kurum: Sabancı Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze Karşı Önleme ve Destek İlkeler� Belges�

Yapı: C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Kom�tes� (CTÖ)

D�ğer: -

5.

Kurum: Boğaz�ç� Ün�vers�tes� 

Belge: Tac�zden Koruma ve Korunma Kılavuzu

Yapı: C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu (CİTÖK)

D�ğer: -

6.

Kurum: Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� 

Belge: -

Yapı: C�nsel Tac�z� ve C�nsel Saldırıyı Önlemeye Karşı Destek B�r�m� 

D�ğer: C�nsel Tac�z� ve C�nsel Saldırıyı Önleme Yönerges�

7.

Kurum: Ege Ün�vers�tes�

Belge: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Pol�t�ka Belges� 

Yapı: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Destekleme ve C�nsel Tac�z� Önleme B�r�m� 

D�ğer: Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Destekleme ve C�nsel Tac�z Önleme B�r�m� Yönerges� 

8.

Kurum: İstanbul Okan Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek İlkeler� Belges�

Yapı: C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek Kom�syonu

D�ğer: C�nsel Tac�z Karşısında Uygulanacak Yöntem ve Alınacak Önlemler Yönerges�
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9.

Kurum: İstanbul Ged�k Ün�vers�tes�

Belge: Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddete Karşı Pol�t�ka Belges�

Yapı: Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddete Karşı Destek B�r�m�

D�ğer: Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddete Karşı Destek B�r�m� Yönerges�

10.

Kurum: Altınbaş Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Pol�t�ka Belges� 

Yapı: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m�

D�ğer: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m� Yönerges�

11.

Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes�

Belge: - 

Yapı: C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyla Mücadele Kurulu

D�ğer: C�nsel Tac�z ve Saldırı �le Mücadele Kurulu Yönerges�

12.

Kurum: B�lg� Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�z� ve Saldırıyı Önlemeye Yönel�k Pol�t�ka Belges�

Yapı: C�nsel Tac�z� ve Saldırıyı Önleme B�r�m� 

D�ğer: C�nsel Tac�z� ve Saldırıyı Önleme B�r�m� Yönerges�

13.

Kurum: Galatasaray Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: Toplumsal Araştırmalar Merkez� Toplumsal C�ns�yet Araştırmalar B�r�m� �ç�nde C�nsel Tac�ze

ve Saldırıya Karşı Destek B�r�m�, Ps�koloj�k Tac�z (Mobb�ng) ve Tac�ze karşı Destek B�r�m�

D�ğer: Ps�koloj�k Tac�z (Mobb�ng) ve Tac�ze karşı Destek B�r�m� Yönerges�

14.

Kurum: M�mar S�nan Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze Karşı Et�k Kurul 

Yapı: C�nsel Tac�ze Karşı Et�k Kurul 

D�ğer: C�nsel Tac�ze Karşı Et�k Kurul Yönerges�
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15.

Kurum: Ufuk Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek İlkeler� Belges�

Yapı: C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek B�r�m�

D�ğer: C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek B�r�m� Yönerges�

16.

Kurum: Doğu Akden�z Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�ze ve Saldırıya Karşı Pol�t�ka Belges�

Yapı: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m� 

D�ğer: C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m� Yönetmel�ğ�

17.

Kurum: Atılım Ün�vers�tes�

Belge: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ayrımcılık �le C�nsel Tac�z ve Saldırıyı Önlemeye İl�şk�n Pol�t�ka

Belges�

Yapı: -

D�ğer: -

18.

Kurum: Özyeğ�n Ün�vers�tes�

Belge: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ş�ddet�, C�nsel Tac�z� ve C�nsel Saldırıyı Önlemeye Yönel�k

Pol�t�ka Belges�

Yapı: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ş�ddet�, C�nsel Tac�z� ve C�nsel  Saldırıyı Önleme Kom�syonu

D�ğer: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ş�ddet�, C�nsel Tac�z� ve C�nsel Saldırıyı Önlemeye Yönel�k

Yönerge

19.

Kurum: TED Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları Merkez�

D�ğer: -

20.

Kurum: Koç Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: -

D�ğer: C�nsel Tac�z� Önleme Yönetmel�ğ�
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21.

Kurum: Anadolu Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: - 

D�ğer: Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� Uygulama Yönerges� ve Yükseköğret�m Kurumları Yönet�c�,

Öğret�m Elemanı ve Memurları D�s�pl�n Yönetmel�ğ� Uygulama Yönerges�

22.

Kurum: Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�

Belge: - 

Yapı: C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önleme Kurulu

D�ğer: C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önleme Kurulu Yönerges�

23.

Kurum: Kad�r Has Ün�vers�tes�

Belge: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önlemeye Yönel�k Pol�t�ka

Belges�

Yapı: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önleme B�r�m�

D�ğer: Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önleme B�r�m� Yönerges�

24.

Kurum: Mers�n Ün�vers�tes�

Belge: Mers�n Ün�vers�tes� Genel Et�k İlkeler�

Yapı: C�nsel Ş�ddet� Önleme B�r�m�

D�ğer: -

25.

Kurum: Dokuz Eylül Ün�vers�tes� [20]

Belge: C�ns�yet Ayrımcılığı, Ş�ddet ve C�nsel Tac�ze Karşı Pol�t�ka Belges�

Yapı: C�ns�yet Ayrımcılığı, C�nsel Ş�ddet ve C�nsel Tac�ze Karşı Destek B�r�m� 

D�ğer: -

26.

Kurum: Atatürk Ün�vers�tes�

Belge: C�ns�yet Ayrımcılığı, C�nsel Tac�z ve Ş�ddete Karşı Pol�t�ka Belges�

Yapı: -

D�ğer: -
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27.

Kurum: Başkent Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı Destek İlkeler� Pol�t�ka Belges�

Yapı: -

D�ğer: -

28.

Kurum: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: C�nsel Tac�z ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu

D�ğer: C�nsel Tac�z ve Ayrımcılığı Önleme Yönerges�

29.

Kurum: İzm�r Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı Pol�t�ka Belges�

Yapı: -

D�ğer: -

30.

Kurum: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: C�nsel Tac�z ve C�ns�yet Ayrımcılığını Önleme Kurulu

D�ğer: C�nsel Tac�z ve C�ns�yet Ayrımcılığının Önlenmes� Yönerges�

31.

Kurum: Üsküdar Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: C�nsel Tac�z, Ps�koloj�k Baskı ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu

D�ğer: Tac�z ve Ayrımcılığı Önleme Yönerges�

32.

Kurum: İst�nye Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: Ps�koloj�k Tac�ze (Mobb�ng), C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m�

D�ğer: Ps�koloj�k Tac�ze (Mobb�ng), C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı Destek B�r�m� Yönerges�
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33.

Kurum: İstanbul Arel Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: C�nsel ve Ps�koloj�k Tac�z İle Mücadele ve Önleme Kom�syonu

D�ğer: C�nsel ve Ps�koloj�k Tac�z İle Mücadele ve Önleme Kom�syonu Yönerges�

34.

Kurum: Ardahan Ün�vers�tes�

Belge: -

Yapı: Akadem�k Et�k Kurul

D�ğer: Akadem�k Et�k Kurul Yönerges�

35.

Kurum: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�

Belge: C�nsel Tac�z ve Mobb�ng Karşıtı Pol�t�ka Belges�

Yapı: -

D�ğer: -
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Ün�vers�telerde c�nsel ş�ddetle mücadele bakımından oluşturulan belgeler arasında �çer�k

bakımından öneml� ölçüde ortak nokta bulunmaktadır. Ün�vers�telerde c�nsel ş�ddetle mücadele

�ç�n atılan �lk adımlardan b�r� pol�t�ka belges� oluşturulmasıdır. Bazı ün�vers�telerde �lkeler belges�

olarak da adlandırılan bu belgelerde, ün�vers�te �ç�nde c�nsel tac�z ve saldırıyla mücadelede geçerl�

olacak temel �lkeler bel�rlenmekte ve bu �lkeler çerçeves�nde b�rer kurumsal pol�t�ka oluşturulmaya

çalışılmaktadır. Belgeler�n çoğunda ün�vers�ten�n destek ve önleme taahhütler�n�n önem�ne,

yapıların faal�yetler�n�n tüm ün�vers�te mensuplarını kapsaması gerekl�l�ğ�ne, başvuru sürec�n�n

g�zl�l�k, güven ve özen gösterme �lkeler� çerçeves�nde maruz kalanın beyanına dayalı olarak ve

�k�nc�l mağdur�yete yer vermeyecek şek�lde �şlet�lmes� gerekt�ğ�ne yer ver�lmekted�r. Aynı zamanda

belgelerde yanlış beyanlara �l�şk�n olarak alınacak önlemlere veya yaptırımlara �l�şk�n

b�lg�lend�rmelere yer ver�lm�şt�r. [21]

Ün�vers�te belgeler�n�n büyük çoğunluğunda c�nsel tac�z ve c�nsel saldırının tanımı yapılmış, bu

tanımlar yapılırken de esas �t�bar�yle, Türk Ceza Kanunu’ndak� (TCK) tanımlardan hareket

ed�lm�şt�r. TCK’ya göre c�nsel tac�z; sıradan tac�z, sürekl� tac�z ve ş�ddetl� tac�z olmak üzere üçe

ayrılmaktadır. Sıradan tac�z, c�nsel ya da duygusal n�yetlerle �stenmeyen sözel ve sözel olmayan

davranışlara �şaret ederken sürekl� tac�z bu tür davranışların tekrarlanması hal�nde ortaya çıkar.

Ağır tac�z �se tehd�t, şantaj ya da hakaret ve benzer� f��llerle fa�l�n mağdurun davranışını kontrol

etme n�yet�n�n bulunduğu hallerd�r. İstanbul Sözleşmes�’n�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra

hazırlanan belgelerde �se Sözleşme’n�n tanımlarından yararlandığı görülmüştür. Örneğ�n, en yakın 
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tar�hl� belgelerden b�r� olan, Ufuk Ün�vers�tes�’n�n “C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek İlkeler�

Belges�”nde c�nsel tac�z, mağdurun �t�barını da vurgulayarak İstanbul Sözleşmes�’ndek� tanımdan

hareket etm�şt�r. 

İstanbul Sözleşmes�’n�n 40. maddes�nde c�nsel tac�z şu şek�lde tanımlanmıştır:

“Taraflar b�r şahsın onurunu �hlal etme etk�s� yaratan veya bu maksatla gerçekleşt�r�len ve özell�kle

de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretam�z, küçük düşürücü veya saldırgan b�r ortam yaratırken, her

türlü �stenmeyen, c�nsel mah�yette sözlü veya sözlü olmayan veya f�z�ksel davranışın ceza� veya

d�ğer yasal yaptırıma tab� olmasını tem�n etmek üzere gerekl� yasal veya d�ğer tedb�rler�

alacaklardır.”

C�nsel saldırının tanımı �se belgelerde TCK’dak� c�nsel saldırı suçu çerçeves�nde yapılmıştır. TCK

c�nsel saldırı suçunu bas�t ve n�tel�kl� olmak üzere ayrı ayrı düzenlem�şt�r. Bunlardan �lk� b�r organ

ya da enstrüman tarafından nüfuz etmeden b�r k�ş�n�n bedensel bütünlüğünün �hlal ed�lmes�,

�k�nc�s� �se b�r organ ya da enstrüman tarafından nüfuz ederek b�r k�ş�n�n bedensel bütünlüğünün

�hlal�d�r. İstanbul Sözleşmes�’ndek� tanıma bakıldığında Sözleşme’n�n 36. maddes�nde, bas�t ve

n�tel�kl� c�nsel saldırının yanı sıra “[b]aşka b�r �nsanın, rızası olmaksızın, üçüncü b�r �nsanla c�nsel

n�tel�kl� eylemlere g�rmes�ne neden olmak” da c�nsel saldırı kapsamında sayılmış ve rıza

kavramının, mevcut koşullar bağlamında değerlend�r�lmes� ve rızanın şahsın özgür �rades�

sonucunda gönüllü olarak ver�lmes� gerekt�ğ�n�n altı ç�z�lm�şt�r.

Ün�vers�telerde c�nsel ş�ddet vakaları genell�kle h�yerarş�k olarak eş�t olmayan konumda olan k�ş�ler

arasında gerçekleşt�ğ� �ç�n belgelerde düzenlenen d�ğer b�r ş�ddet türü m�s�llemed�r. M�s�lleme,

duygusal yahut c�nsel amaçlı b�r davranış veya davet� reddeden k�ş�den �nt�kam alma g�r�ş�m�d�r.

C�nsel tac�z ve saldırı hakkında b�ld�r�m yapmak �steyen veya b�ld�r�m �şlem� yapan k�ş�ler

m�s�llemeye maruz kalab�lmekted�r.[22] Ankara Ün�vers�tes�n�n pol�t�ka belges�nde, m�s�lleme,

c�nsel veya duygusal amaçlı g�r�ş�m ve tekl�fler� reddetmes� ya da tac�ze uğradığını düşünerek

ş�kâyet etme yoluna g�tmek �stemes�/g�tmes� neden�yle, örtülü olarak veya açıkça k�ş�n�n �ş veya

eğ�t�m yaşamının �nt�kam amacıyla zorlaştırılması b�ç�m�nde b�r tac�z türü olarak tanımlanmıştır.

Sabancı Ün�vers�tes�n�n pol�t�ka belges�nde �se c�nsel ya da duygusal amaçlı gayret ya da tekl�fler�n

kabulü durumunda ödül, terf�, not g�b� her türlü ayrıcalık vaat etmen�n de m�s�lleme olarak

değerlend�r�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. 

Ün�vers�teler�n ortaya çıkardıkları belgeler�n çoğunda teknoloj�n�n gel�ş�m� ve yayılımı neden�yle

g�derek daha sık karşılaşılmaya başlanan s�ber tac�ze yan� “b�r k�msey� korkutmak, tac�z etmek ya

da küçük düşürmek n�yet�yle b�r k�ş� veya grup tarafından cep telefonu veya �nternet teknoloj�s�

F.  CEREN  AKÇABAY



ARAMIZDA  TOPLUMSAL  CİNSİYET  ARAŞTIRMALARI  |  SAYFA  16

kullanılarak tekrar eden, �stenmeyen ve tehd�tkar davranışlar” yoluyla tac�ze yer ver�lmed�ğ� g�b�,

toplumsal c�ns�yete dayalı ayrımcılığın yasaklanması temel pol�t�k tutum olarak ben�msense de

belgelerde çoğunlukla LGBTİ+ b�reylere karşı düşmanca b�r ortam yaratma g�r�ş�m�nde bulunan

tac�z türler�ne yer ver�lmem�şt�r.[23] Bu eks�kl�k konuya �l�şk�n çeş�tl� çalışmalarda kayda

geç�r�lm�şt�r.[24] Bu çalışmalar etk� doğurmaya başlamış, daha önce de atıfta bulunduğumuz, Kad�r

Has Ün�vers�tes� Toplumsal C�ns�yet ve Kadın Araştırmaları Merkez�n�n hazırladığı pol�t�ka anal�z

raporunda LGBTİ+ b�reyler�n korunması yolundak� eks�kl�ğe d�kkat çek�lm�ş ve ün�vers�ten�n 2017

yılında yürürlüğe g�ren pol�t�ka belges�nde de toplumsal c�ns�yete dayalı tac�z ayrı b�r başlık altında

tanımlanıp yasaklanmıştır.[25] Kad�r Has Ün�vers�tes� Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z, C�nsel

Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önlemeye Yönel�k Pol�t�ka Belges�’nde toplumsal c�ns�yete dayalı tac�z,

“[a]çıkça c�nsel n�tel�kl� söz ya da davranış �çermemekle b�rl�kte, k�ş�ye c�ns�yet�, c�nsel yönel�m� ya

da c�ns�yet k�ml�ğ� neden�yle yönelen ve eş�ts�z toplumsal c�ns�yet roller�n� pek�şt�rerek, k�ş�de

olumsuz etk�lerde bulunan tac�z b�ç�m�” olarak tanımlanmıştır.

Ün�vers�telerde c�nsel ş�ddetle mücadele konusunda temel bel�rlemelerde bulunulmasını

kolaylaştıran benzerl�kler�n yanında ün�vers�telerdek� �ht�yaç, b�r�k�m ve organ�zasyon şeması

neden�yle ortaya çıkan öneml� farklar da mevcuttur. STK’lar bakımından düşünüldüğünde, c�nsel

ş�ddetle mücadelede ün�vers�teler�n b�r�k�mler�nden yararlanab�lmek �ç�n bu farkların anlaşılması

öneml�d�r. Genel b�r değerlend�rme yapıldığında, ün�vers�telerde c�nsel ş�ddetle mücadele

bakımından ortaya çıkarılan belge ve mekan�zmalar karşılaştırıldığında üç temel konuda

farklılaşmanın olab�ld�ğ� görülmüştür: Bunlar; mekan�zmanın yapısı, hazırlanan belgen�n ya da

belgeler�n n�tel�ğ� �le �çer�k, süreç ve ver�len h�zmetler konusunda farklılıklardır. Mekan�zmaların

yapılarına �l�şk�n farklılıklara baktığımızda, söz konusu yapıların bazı ün�vers�telerde kom�te /

soruşturma kom�tes� olarak, bazı ün�vers�telerde de b�r�m olarak ya da kom�syon yahut kurul olarak

organ�zasyon şemasında yer aldıkları görülmekted�r. [26] Boğaz�ç� Ün�vers�tes�nde �se C�nsel Tac�z�

Önlem Kom�syonuna paralel �şleyen koord�natörlük of�s� kurularak mekan�zmanın �şley�ş�ne

uzmanlaşma da dah�l ed�lm�şt�r. [27]

Ün�vers�telerde c�nsel ş�ddet� önleme mekan�zmalarının yapılarına paralel olarak, ortaya çıkan

belgeler�n n�tel�ğ� ve �çer�ğ� de değ�şeb�lmekted�r. Koç Ün�vers�tes� örneğ�n, çalışma esaslarının

hukuk� çerçeves�n� bel�rleyen b�r yönetmel�k çıkarmışken, Sabancı Ün�vers�tes� ve Boğaz�ç�

Ün�vers�tes� �lkeler� ortaya koyan pol�t�ka belgeler�ne referansla çalışmakta; Ankara Ün�vers�tes� �se

hem yönerge hem de pol�t�ka belges� �le çalışmaktadır. [28] D�ğer ün�vers�teler �se c�nsel ş�ddetle

mücadelede öncü olan Sabancı, Ankara ve Boğaz�ç� g�b� ün�vers�teler�n ortaya çıkardığı farklı

t�plerden kend�ler�ne uygun olanı seçerek üzer�nde çalışmalar yapmış, ortaya çıkan yen� �ht�yaçlar

doğrultusunda eklemeler yaparak belge ve mekan�zmaları kend� ün�vers�teler�nde hayata

geç�rm�şlerd�r.
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Ün�vers�teler�n belge ve mekan�zmalarındak� farklar, �lg�l� b�r�m/kurul/kom�syonlara başvuru

sürec�nde de farklılıklara neden olmuştur. Bazı ün�vers�teler�n belgeler�, sadece b�r�nc� derecede

maruz kalana olayı b�ld�rme hakkı ver�rken, bazı belgelerde b�ld�r�m hakkı olaya tanık olanlara da

tanınmıştır. Anon�m b�ld�r�me �z�n veren ün�vers�te sayısı oldukça azdır. 

Yukarıdak� tabloda da görüleb�leceğ� g�b� c�nsel ş�ddet vakalarıyla �lg�lenen farklı mekan�zmalar ve

yapılar söz konusudur. Bu yapıların sorumlulukları, tac�z vakaları �le �lg�l� ş�kayetler�n alınması ve

bunlara cevap ver�lmes�nden, danışmanlık h�zmet�, eğ�t�m ve b�lg�lend�rme çalışmalarına kadar

değ�ş�kl�k göstermekted�r. Ün�vers�teler�n �lg�l� b�r�mler�n�n CTS ağı �ç�nde yaptığı çalışmalarda �lg�l�

yapıların temel sorumluluğunun b�lg�lend�rme, yönlend�rme ve tak�p yahut destek olduğu üzer�nde

durulmaktadır. B�lg�lend�rme sürec�, ün�vers�te genel�nde yapılan eğ�t�m çalışmaları �le sürekl� hale

get�r�ld�ğ� g�b�, maruz kalanın ş�kayet�n� resm� b�r hale get�rmeden önce mekan�zmaların ne şek�lde

�şled�ğ�n� öğrenmes� bakımından da öneml�d�r. Ayrıca ş�kayet�n resm� hale gelmes�, varsa maruz

kalanın hukuk�/ps�koloj�k/f�z�k� �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n ün�vers�te �ç�nde ve dışındak�

kurumlara yönlend�rme yapılmakta ve bütün soruşturma süreçler� tak�p ed�lerek maruz kalan

desteklenmeye çalışılmaktadır.[29]

Bu görevler�n çeş�tl�l�ğ�n�n yanı sıra ün�vers�ten�n belges� çerçeves�nde başvurunun türüne göre

ün�vers�ten�n organ�zasyon şeması �ç�nde farklı yapılar da sürece dah�l olab�lmekted�r. Bu konuda

altı ç�z�len nokta, ün�vers�te �ç�ndek� farklı yapılar arasındak� yazışmalarda g�zl�l�k �lkes�ne r�ayet ve

d�s�pl�n kom�syonlarında yer alan üyeler�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve c�nsel ş�ddetle mücadele

konusunda b�lg�l� olma zorunluluğudur. Bu nedenle, CTS Ağının yaptığı çalışmalarda sürec�n, �k�nc�l

b�r mağdur�yet yaratmadan doğru şek�lde sürdürülmes� �ç�n d�s�pl�n kom�syonlarında c�nsel ş�ddetle

mücadele �ç�n oluşturulmuş yapıda görevl� en az b�r k�ş�n�n bulunması öner�lmekted�r.[30] Yetk�

alanlarındak� karışıklıkların g�der�lmes� bakımından yetk�l� yapının belgelerde açıkça düzenlenmes�

öneml� olduğu g�b� vaka b�ld�r�m�nde bulunacaklar �ç�n başvuru kılavuzlarının oluşturulması da

öneml� görülmekted�r.[31] Vakalarla �lg�lenen yapılardak� farklılık uzman desteğ� �ht�yacının da

gözden kaçırılmasına neden olab�lmekted�r. Çoğu ün�vers�tede c�nsel ş�ddetle mücadele �ç�n

kurulan mekan�zmalarda ps�koloj�k ve yasal destek verecek uzman bulunmamaktadır. Oysa

konunun n�tel�ğ� gereğ� bu yapılarda görevl� k�ş�ler�n toplumsal c�ns�yet ve kadın çalışmaları

uzmanlığına sah�p b�reylerden oluşması gerekt�ğ� g�b� süreç �ç�ndek� ps�koloj�k ve hukuk� sorunlar

bakımından destek verecek uzman personel�n varlığı öneml�d�r. [32] Aynı bel�rlemeler YÖK Tutum

Belges�nde de yapılmış, belgede ün�vers�telerde kurulan ş�kayet mekan�zmalarının c�nsel tac�z ve

c�nsel saldırılara karşı ulaşılab�l�rl�k, g�zl�l�k ve güven esasına dayalı olarak güçlend�r�lmes�; tıbb� ve

ps�koloj�k destek vereb�lecek konuma get�r�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. [33]

Ün�vers�telerdek� mekan�zmaların �şley�şler�ndek� farklılığın yanı sıra ş�ddetle mücadeleye yaklaşım 
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bakımından da k�m� farklılıklar bulunduğu söyleneb�l�r. Bu yaklaşım farkı belgelerde de

gözlemleneb�l�r durumdadır. Ankara Ün�vers�tes�n�n pol�t�ka belges�nde, amacın c�nsler arasındak�

�l�şk�ler� sıkı b�r d�s�pl�ne sokmak, rızaya dayalı �l�şk�ler� önlemek, bel�rl� b�r c�nsel ahlakı dayatmak,

�fade özgürlüğünü ve özgür tartışma ortamını engellemek, c�nsel �çer�kl� her tür k�ş�sel ger�l�m ve

rahatsızlıkları resm� süreçlere dâh�l etmek ve sert yaptırımlarla karşılamak olmadığı; c�nsel tac�z ve

saldırı konularında farkındalık yaratmanın, tac�z sayılab�lecek davranışları engellemen�n ve

mağdurları desteklemen�n hedeflend�ğ� bel�rt�lm�şt�r.[34] Sabancı Ün�vers�tes�n�n pol�t�ka

belges�nde de aynı �fadelere yer ver�lmekle b�rl�kte, belgede “uygun karşılanmayan durumlar”

başlıklı b�r bölüme yer ver�lerek rızaya dayalı olsa b�le h�yerarş�k �l�şk�ler�n uygunsuz görüldüğü

bel�rt�lm�şt�r.[35]

Yaklaşım bakımından b�r d�ğer öneml� fark, Ankara Ün�vers�tes�ndek� “onarıcı adalet”

çalışmalarıdır. İstanbul Sözleşmes�’n�n �mzalanıp yürürlüğe g�rmes�nden önce “arabuluculuk”

çerçeves�nde pol�t�ka belges�nde düzenlen�p uygulamaya g�ren yaklaşım, Sözleşme’n�n ş�ddet

bakımından arabuluculuğu yasaklamasıyla onarıcı adalet çalışmalarına evr�lm�şt�r. Ankara

Ün�vers�tes�n�n pol�t�ka belges�nde yapılan değ�ş�kl�kle onarıcı adalet, mağdurun �ht�yaçlarını

anlamaya yönel�k ün�vers�te �ç� b�r çözüm yolu olarak tar�f ed�lerek onarıcı adalet�n hedef�n�n

sürece mağdurun çevres� ve tac�zde bulunduğu �dd�a ed�len k�ş� ve onun çevres�n� dah�l ederek

çözüme ulaşılması olduğu bel�rt�lm�şt�r. [36] Ancak Ankara Ün�vers�tes� C�nsel Tac�ze ve C�nsel

Saldırıya Karşı Destek B�r�m�nde yapılan onarıcı adalet tartışmalarının yeterl� görülmemes� bu

çalışmaların zaman �ç�nde yer�n� sürece dah�l olan herkes�n b�rl�kte dönüşmes�n� hedefleyen

dönüştürücü adalet çalışmalarına bırakmaya başlamasını sağlamıştır.[37]

Sabancı Ün�vers�tes�nde �se Ankara Ün�vers�tes�ne benzer şek�lde İstanbul Sözleşmes�’n�n yürürlüğe

g�rmes� önces� arabuluculuk olarak başlayan uygulama, yer�n� �s�ms�z olarak da başvurulab�len

“sözlü uyarı sürec�”ne bırakmıştır. [38] Yapılan değ�ş�kl�kle pol�t�ka belges�nde de yer bulan sözlü

uyarı sürec�n�n amacı, başvuran tarafa kend�s�n�n korunduğu; ş�kayetç� olunan tarafa �se kurumun

c�nsel tac�z durumu �le �lg�l� b�lg�s� olduğu ve durumu tak�p ett�ğ� mesajını vermek olarak

tanımlanmaktadır. Buna göre, Kom�teye başvuran k�ş�, karşı tarafın uyarılmasını �st�yor ancak

herhang� b�r sebeple korkuyor ve/veya ş�kayetç� olduğunun b�l�nmes�n� �stem�yor �se, Kom�te veya

ş�kayetç� olunan k�ş�n�n am�r�n�n karşı taraf �le görüşerek onu sözlü olarak uyarmasını �steyeb�l�r.

Bu uyarı herhang� b�r resm� n�tel�k taşımaz.[39]

Ün�vers�teler�n belgeler�nde ve mekan�zmalarındak� farklılığa rağmen özell�kle YÖK Tutum

Belges�’n�n uygulamadan kaldırılmasının ardından ün�vers�telerde c�nsel ş�ddetle mücadele

konusundak� tüm gel�şmen�n ün�vers�telerde mevcut bulunan yapıların b�r araya gelerek

oluşturdukları CTS Ağındak� paylaşım ve dayanışma �le sürdüğü söyleneb�l�r. Merkez� ün�vers�te 
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�dares�n�n desteğ�nden yoksun yapıların c�nsel ş�ddetle mücadele �ç�n verd�kler� çabanın böyle b�r

dayanışmaya dönüşmes� ün�vers�telerde artan c�nsel ş�ddet olaylarının yarattığı �ht�yaç neden�yle

benzer yapılar kurmaya çalışan ün�vers�telere de güç ve dayanak sağlamıştır. CTS Ağı’nın 2012

yılından ber� yılda �k� kez yapmakta olduğu toplantılar pandem� koşullarına rağmen devam etmekte

ve ün�vers�te yapıları yaşadıkları sorunları ve �ht�yaçları farklılıkları ve �mkanları çerçeves�nde

sürdürerek c�nsel ş�ddetle mücadeleye devam etmekted�r. 
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Ün�vers�telerde 2007 yılından bu yana süren c�nsel ş�ddetle mücadele çalışmaları, ün�vers�teler�n

dayanışması sayes�nde merkez� ün�vers�te �dares�n�n desteğ� olmaksızın artarak devam etmekted�r.

Ülke genel�nde uygulanan “a�len�n korunması” pol�t�kası çerçeves�nde İstanbul Sözleşmes� ve 6284

sayılı yasa g�b� toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet bakımından çok öneml� yasal belgeler�n tartışmaya

açıldığı yen� dönemde c�nsel ş�ddetle mücadelen�n zorlaştığı b�r gerçekt�r. OHAL sürec�n�n ardından   

gelen pandem�, hak ve özgürlükler�n sınırlanmasını kolaylaştırırken yanyana gelmey�

zorlaştırmıştır. 

STK’lar bakımından düşünüldüğünde a�len�n korunması pol�t�kası �le b�rl�kte artan toplumsal

c�ns�yete dayalı ş�ddet sorununun kurum �ç� çalışmalar doğrultusunda yaygın şek�lde ele alınab�ld�ğ�

söylenemez. Ülkede var olan ve mücadeleler�yle s�v�l toplum alanının var eden kurumları bu

eks�kl�ğ�nde şüphes�z ülkede s�v�l toplum çalışmalarının zorlaşmasının ve STK’ların çalışmalarını

artan hak �hlaller�ne yoğunlaştırma zorunluluklarının payı büyüktür. Ancak tüm bu zorluklara

rağmen, fem�n�stler�n öncülüğünde c�nsel ş�ddetle mücadelede kurum �ç� çalışmalar STK’lar

arasında da hız kazanmış durumdadır. Bu çalışmaların �lerleyeb�lmes� bakımından yıllara yayılan ve

�ç�nden geçt�ğ�m�z sürec�n zorluklarını dayanışma �le bertaraf etmey� başaran ün�vers�te yapılarının

deney�mler� yol göster�c�d�r. STK’lar �le ün�vers�tedek� c�nsel ş�ddetle mücadele yapıları arasındak�

�l�şk�ler�n güçlend�r�lmes� �se sadece c�nsel ş�ddetle mücadele bakımından değ�l demokrat�k b�r

toplum �nşa etmek bakımından öneml� olacaktır. 
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