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3450- Ankara Üniversitesi’nde 23/02/2015 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddet ve 
Tacizin önlenmesi” konulu bir çalıştay yapılmıştır. Bu Çalıştayın Sonuç Bildirgesi 
okunarak, aşağıdaki bildirgenin benimsenmesine oybirliği ile karar verildi.  

 
“KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİ” ÇALIŞTAYI 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin yönetim anlayışı ve 
misyonu, bilimsel ve toplumsal yaşamda cinsiyetler arasındaki eşitliğin geçerli 
olmasını gözeten ve cinsiyet ayrımcılığını dışlayan politikalar geliştirmek ve 
uygulamak yönündedir. 

 
Üniversitemiz bu politikasını gerçekleştirmek üzere, Kadın Sorunları Araştırma 

Uygulama Merkezi, Cinsel Saldırı ve Tacize Karşı Savunma Birimi, ve Kadın 
Platformu başta olmak üzere cinsiyet eşitliğini akademik yaşamda güçlendiren 
birimlere sahip olmanın yanı sıra, Türkiye’deki üniversiteler arasında Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın önemli uygulayıcılarındandır. 

  
Son zamanlarda kadına yönelik artan şiddet olayları sessiz kalınamayacak bir 

boyutta karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet, uzun bir geçmişi olan 
toplumsal cinsiyet eşitliğindeki zayıflamanın açık bir göstergesidir. Bu gerçekten yola 
çıkarak, Ankara Üniversitesi’nde 23/02/2015 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddet ve 
Tacizin önlenmesi” konulu bir çalıştay yapılmış, ortak saptamalar ve öneriler sonuç 
bildirgesi olarak paylaşılmaktadır. 

 
1- Kadına yönelik şiddet ve taciz, yadsınamaz bir toplumsal gerçektir. 

     2- Bu olgunun ardında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatmaktadır. 

      3- Bu sorunla mücadelede geniş kaynaklara ve birikime sahip olan 
üniversitemize büyük görev düşmektedir. 

4- Üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştıracak mevcut 
çalışmalara hız vererek yeni çalışmalar da eklenecektir. 

5- Üniversitemiz, cinsiyet ayrımcılığını ve şiddeti ortadan kaldırmak üzere 
yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla, ilgili siyasi 
merciler ve aktörler dahil, konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açıktır.  



 

Farkındalık Arttırma ve Duyarlılık Kazandırmaya Yönelik Öneriler:  

Eğitimle İlgili Olarak; 

Ankara Üniversitesi 22/06/2012 tarihinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem 

Planı’nda yer alan 1.Temel Amaç olan “Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği bakış 

açısını yerleştirmek, bu yönde farkındalık ve duyarlık kazandırmak için 

bilgilendirmeler yapmak ve enformasyon ağları kurmak” amacına yönelik karar almış 

ve bu bağlamda tüm ilgili kurum ve paydaşlarına önerileri aşağıdaki gibidir:  

 Bütün akademik birimlerde lisans programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği 

dersinin zorunlu olarak konulması, 

 Uyum programları içerisine toplumsal cinsiyet konusunda içerik eklenmesi, 

 Akademik ve idari personellere yönelik hizmet içi eğitimler ve seminerler 

düzenlenerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme yapılması, 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını öğrenciler düzeyinde köklendirecek 

düzenli faaliyetler yapmak üzere fakültelerde “Öğrenci Kulüpleri”nin kurulması, 

 Öz savunma kurslarının kız öğrencilere ücretsiz olarak verilmesi, 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının toplumda güçlendirilmesi için, 

ilköğretimden başlayarak eğitimin her basamağında müfredata dahil edilmesine 

yönelik girişimlerde bulunmak, 

İlköğretimden başlayarak eğitim müfredatında yer alan ders kitaplarının 
toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesine yönelik girişimlerin 
yapılması. 

 
İletişim Stratejileriyle İlgili Olarak;  

 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet ile ilgili bir ifadenin ve 

logonun belirlenmesi ve 2015 yılının “Cinsiyet Ayrımcılığına ve Kadına Şiddete 

Hayır” yılı ilan edilerek, yıl boyunca konunun gündemde tutulması, 

 Üniversitelerin her kademesindeki yöneticilerinin üniversite kamularına 

ve bileşenlerine yapacakları konuşmalara toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına 

yönelik şiddete karşı bir mesajla başlaması, 

 Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Savunma içerikli broşür ve bilgi notlarının 

tüm öğrencilere kayıt sırasında dağıtılması, 

 Kampüslerde elektronik ekranlar konularak, kadına yönelik şiddeti 

önlemeye yönelik içeriklerin sunulması. 



 Konu ile ilgili tüm birimler tarafından hazırlanacak kamu spotlarının halka 

sunulması.  

 Toplumsal cinsiyet ve kadına şiddete yönelik mesajların radyo 

yayınlarında spotlar halinde tekrarlanması, 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı 

medya içeriklerinin üretilmesi için atölye çalışmaları yapılması, 

 Üniversiteye açık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddeti 

önleme amaçlı afiş yarışmalarının düzenlenmesi, 

 Bahar şenliklerinde 1 günün, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları 

temalı şenlik etkinliklerine (konser, sergi, panel, söyleşi, oyun vb) ayrılması, 

 Kadına yönelik şiddet ile ilgili içeriklerin sunulmasında medyanın 

sorumluluklarının ortaklaşa belirlenmesi adına işbirliği çalışmalarının yapılması. 

Karar Verme Mekanizmalarıyla İlgili Olarak; 

 Üniversitelerin idari sorumlulukları üstlenen çeşitli komisyon ve akademik 

yapılanmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 

 Kamuda ve yerel yönetimlerde yönetim kadrolarında toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması. 

 

Sonuç olarak; Ankara Üniversitesi, üniversite içinde ve dışında kadına yönelik 

şiddete sıfır tolerans göstererek, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, kalıcı çözüme 

yönelik katkısını sahip olduğu bütün kaynaklarla ortaya koymayı taahhüt eder. 

 


