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1. Giriş 

Kadınlara Destek Mekanizmaları Kitapçığı 2015-2016 yılında TOG Vakfı 

‘nın desteği ile Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu tarafından 

yürütülen “Kadın Dostu Akdeniz” Projesi kapsamında düzenlenen Kadınlara 

Destek Mekanizmaları Eğitiminin içeriği ile hazırlanmıştır.  

2. Kadın Dostu Akdeniz Projesi 

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerin yüzde 39’unu (2015 Akademik Yılı 

verileri) genç kadınlar oluşturmaktadır. Üniversitemizde de genç kadın 

öğrenciler cinsiyet temelli sorunlar yaşamakta, bu sebeple bazen gerilim, aşırı 

kaygı, uykusuzluk, duygusal kararsızlık, aşırı alınganlık, çevre koşullarına uyum 

sağlayamama, insanlardan kaçma ve içine kapanma, insanlarla iyi ilişki 

kuramama ve sebebi belirsiz korku gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu 

bağlamda Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından finanse edilen “Kadın Dostu 

Akdeniz” adlı proje hayata geçirilmiştir. 

 Projenin öncelikleri; üniversitelerde cinsel tacizin ve cinsiyet/cinsel yönelim 

temelli ayrımcılığın önlenmesi ve kadın dostu kampüslerin, yurtların hayata 

geçirilmesidir.  

 

 



3. Projenin Amaçları 

 Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin cinsel taciz ve 

cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılık hakkında farkındalığının 

artırılması, 

 Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin cinsel tacizin ve 

cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesine ilişkin 

bilgilendirilmesi, 

 Akdeniz Üniversitesi kampüsünde “Kadın Dostu Pilot Kampüs” 

uygulamasını başlatarak kampüsü genç kadın öğrencilerin güvenle 

yaşayacağı bir kampüs haline getirilmesidir. 

4. Projenin Faaliyetleri 

 “Kadın Dostu Kampüs” adlı 3 Boyutlu graffiti sanatı çalışması 

  #KadınDostuKampüs başlığı ile sosyal medya kampanyası 

 “Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Toplumda Kadının Yeri” adlı 2 günlük 

Eğitimi Programı 

 “Kız-Erkek Arkadaşlığı ve Karşı Cins İlişkileri” adlı 2 günlük Eğitimi 

Programı 

 “Kadınlara Destek Mekanizmaları” adlı 2 günlük Eğitim Programı 



 Proje kapsamında işlenen konulara ilişkin Online Cep Kitapçığı 

Oluşturma 

 Projeye ilişkin bilgilendirme yapacak  “Kadın Destek Masası” faaliyeti 

5. Kadına Yönelik Şiddet  

İster kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, 

psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir 

eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 

özgürlükten yoksun bırakmadır. Kadına yönelik şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik 

ya da ekonomik olabilir.  

6. Kadına Yönelik Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddete uğrayan kadınların, özellikle cinsellik toplumda mahrem bir konu 

olarak görüldüğü için kolluk kuvvetlerine ya da adli makamlara başvurma 

konusunda isteksiz oldukları belirlenmiştir.  

Toplumun cinsel şiddete uğrayan kadınları damgalama eğilimi de, mağdur 

kadını bu konuda daha isteksiz ve çekingen kılmaktadır.  

Mağdurun mahremiyetine özen gösterilmeyen adli muayeneler, tekrar tekrar 

ifade vermek zorunda kalmak gibi mağduru yeniden travmatize eden adli 

bürokratik süreçler, mağdurları şikayetçi olmaktan vazgeçiren sebepler arasında 

yer almaktadır.  



İşte tüm bunlar nedeniyle, cinsel şiddet, dünya çapında en sık yaşanan  suçlardan 

biri olmasına karşın, adli makamlara en az intikâl eden suçlardan biridir. Buna 

rağmen, cinsel şiddet istatistiklerinin hayli yüksek olması dikkat çekicidir. 

Rakamlar, dünyada her 5 kadından 1’inin hayatı boyunca bir kez tecavüze ya da 

tecavüz girişimine maruz kaldığını göstermektedir.  

Yetişkin kadınların yanı sıra kız çocukları da cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 

Çocukluk döneminde maruz kalınan cinsel şiddet, aynı zamanda bir cinsel 

istismar biçimidir.  

Türkiye’de kadınların yüzde 7’si, 15 yaşından önce cinsel istismar yaşadıklarını 

söylemiştir. İstatistikler de dünyada her yıl 5 ila 15 yaş arasında 2 milyon kız 

çocuğunun fuhuş sektörüne sokulduğunu da göstermektedir.  

 7. Kadına Yönelik Cinsel Taciz  

Kişinin rızası dışında ona yönelik gerçekleşen her türlü cinsel içerikli söz, tavır  

veya davranış, cinsel tacizdir.  

Bir sözü ya da davranışı cinsel taciz yapan, o söze ya da davranışa maruz kalan 

kadının buna rıza göstermemesidir.  

Kişinin bir söz ya da davranışın cinsel taciz olup olmadığından emin olmasının 

en kesin yolu, o söz ya da davranışı yönelttiği diğer kişinin rızasını aldığından 

emin olmasıdır.  



Cinsel taciz, sokakta, işyerinde, okulda, kamuya ya da özel sektöre ait bir 

kurumda ya da bir sivil toplum kuruluşunda yaşanabilir. Türk Ceza Kanunu’nda 

cinsel taciz suçtur.  

Cinsel taciz suçunun, işyerinde “hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan 

nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı 

kolaylıktan yararlanarak” işlenmesi durumunda ceza artırılır.  

8. Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışlar  

 Sözlü sarkıntılık, laf atmak;  

 Elle sarkıntılık;  

 Çift anlamlı sözcüklerle kadın cinselliğinden ya da cinsel ilişkiden söz 

etmek;  

 Cinsel içerikli küfürler, fıkralar;  

 Israrlı iltifatlar, bakışlar, imalar;  

 Dostluk görünümü altında rahatsız eden konuşma ve dokunmalar;  

 Dokunma konusunda fırsatçı tutumlar;  

 Sürtünmek vb.  

 

 



9. Türkiye’de Kadına Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddetle Mücadele 

Kadın sivil toplum örgütlerinin aktif savunuculuk çalışmaları sonucu, 90lı 

yıllarının ikinci yarısından itibaren başlayan v e 2000’li yıllarda ivme kazanan 

yasal düzenlemeler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanısıra şiddetin 

devamına yol açan cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de kritik adımlardır.  

 10. Yasal Düzenlemeler 

 Anayasa’nın 41.maddesi:  “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi 

dahil edilmiştir.  

 MedeniYasa  

 İş Yasası 

 Türk Ceza Yasası 

 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun  

 Belediye Yasası 

 Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu2006/17  Sayılı 

Başbakanlık Genelgesi  



 Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konulu 2010/10 İçişleri 

Bakanlığı Genelgesi  

 TBMM’de veYerel Meclislerde Eşitlik Komisyonları 

11. Kadınlara Destek Mekanizmaları 

Aşağıdaki başvuru mercileri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, şiddeti önlemeye ya  da şiddete 

uğrayan kadınları korumaya yönelik hizmetler sunar.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri – Aile Danışma Merkezleri  

 Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri  

 Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma 

Hattı  

 Kadın Danışma Merkezleri (Belediyeler  ve Kadın Sivil Toplum 

Örgütleri) 

 Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Büroları (Barolar)  

  


