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Türk�ye’de ün�vers�teler�n c�nsel tac�z� önleme kom�syon, kurul ve
b�r�mler�n�n kuruluşu 2010’larda hız kazandı. Dünyadak� muad�ller�yle
benzer m�syonlara sah�p bu b�r�mler, ün�vers�tede ve akadem�k yaşamda
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�nden kaynaklanan ayrımcı davranış ve
tutumların, d�ğer b�r dey�şle c�nsel tac�z, saldırı ve c�nsel ş�ddet�n
önlenmes� �ç�n bu alanda çalışan akadem�syenler�n çabası ve
öğrenc�ler�n desteğ�yle kuruldu. Toplumsal c�ns�yet alanındak� akadem�k
araştırmaların, tezler�n ve dersler�n artması da bu b�r�mler�n kuruluşunda
etk�l� oldu. 2010’larda Ankara Ün�vers�tes�, ODTÜ, Sabancı Ün�vers�tes�,
Hacettepe Ün�vers�tes� g�b� b�rçok ün�vers�te benzer yapıdak� b�r�mler�n�
kurdular ve bugün çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün Türk�ye’de en az 22
ün�vers�tede c�nsel tac�z� önleme kurul, kom�syon veya b�r�m� bulunuyor.
“C�nsel Tac�z ve Saldırıya karşı (CTS) İlet�ş�m Ağı” bu b�r�mler�n yıllardır
aralarındak� koord�nasyonu sağladıkları �let�ş�m ağıdır.

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu (CİTÖK) 2012
yılında akadem�syen ve öğrenc�ler�n çalışmalarıyla kuruldu. 2012’den ber�
Kom�syonun bünyes�nde, fakülte ve enst�tülerden akadem�syenler, konu �le
�lg�l� alanlarda çalışan �dar� personel ve öğrenc� tems�lc�ler� yer alıyor.
Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından onaylanan Çalışma Yönerges�’nde
de bel�rt�ld�ğ� üzere, kom�syonun amacı, c�nsel tac�z�n önlenmes� amacıyla
ün�vers�te b�leşenler�ne yönel�k eğ�t�m programları tasarlamak ve
uygulanmasını sağlamak, Ün�vers�ten�n c�nsel tac�ze karşı pol�t�kalar ve
uygulamalar oluşturması �ç�n yönet�me öner�ler sunmak, c�nsel tac�z vb
f��llere maruz kalan k�ş�ler�n �ht�yaçlarının değerlend�r�lmes� ve gerekl�
güvenl�k, tıbb�, ps�koloj�k, ps�kososyal ve hukuk� konularda b�lg�lend�rme
yapmak �ç�n g�zl�l�k �lkes� çerçeves�nde hareket planı oluşturmaktır.

CİTÖK, kom�syon olarak, öğrenc�ler ve başka b�leşenlerle b�rl�kte kampüs
yaşamı ve akadem�de toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�ne karşı çeş�tl�
kampanya ve eğ�t�mler düzenlem�şt�r. Çoğulcu ve kapsayıcı üye yapısı
ün�vers�ten�n bütününü �çermek ve �let�ş�m� sağlayab�lmek �ç�n öneml�d�r.
ÜYK’da geçen b�r tavs�ye kararına göre CİTÖK üyeler�n�n �lg�l� d�s�pl�n
kom�syonlarında konu hakkında uzmanlıkları sebeb�yle yer almaları uygun
görülmüştür. Bu karar, fakülte veya enst�tüler�n çoğunluğu tarafından
ben�msenm�şt�r.



2016’da Rektör Gülay Barbarosoğlu dönem�nde uluslararası standartlar
da göz önünde bulundurularak b�r CİTÖK Of�s� �ht�yaç üzer�ne açılmıştır.
CİTÖK’un 2016 önces�nde b�r kom�syon olarak görevler�nden b�r�,
yukarıda söz ed�len eğ�t�m ve önleme faal�yetler�n�n sürdürülmes�yken
d�ğer� �lg�l� f��llere da�r gelecek başvuruları değerlend�rmek ve
yönlend�rmekt�. Kom�syonun dört yıllık deney�m� sonucunda bu görevler�
tam zamanlı olarak üstlenecek ve kom�syonla koord�nel� olarak çalışacak
b�r of�se/koord�natöre �ht�yaç olduğu anlaşıldı. CİTÖK Of�s�nde �st�hdam
ed�lecek koord�natörün, kom�syon üyeler�nden farklı olarak, ün�vers�tede
başka b�r unvan veya poz�syonunun olmaması (akadem�syen, �dar�
personel veya öğrenc� olmaması), görüşme ve başvuruları hem uzmanlık
çerçeves�nde hem çıkar çatışması olmaksızın değerlend�rerek doğru
yönlend�rmey� yapması �ç�n elzemd�r. Bu durum, 2012-2016 ve 2016-2021
arasındak� başvurular arasındak� çarpıcı farktan anlaşılmaktadır.
Kayıtlara göre, 2015 yılında başvuru sayısı 15 �ken 2019’da 74’dür. Of�s�n
faal olduğu beş yılın sonunda koord�natörün yaptığı görüşme sayısı
384’tür. CİTÖK koord�natörü, görüşmeler�, �st�sna� durumlar har�c�nde,
of�ste yüz yüze, b�reb�r ve g�zl�l�k �çer�s�nde yürütür. (Pandem� dönem�nde
of�s görüşmeler�n�n yer�n� onl�ne ve telefon görüşmeler� almıştır).
Görüşmeye da�r k�ş�sel h�çb�r b�lg�, gerekl� durumlar har�ç, kom�syon dah�l
üçüncü k�ş�lere aktarılmaz. Görüşmelerde g�zl�l�k ve çıkar çatışması
olmaması, başvuranda güven h�ss� uyandırır; ün�vers�te �ç�nde ve dışında
bu prens�b�n oluşturduğu güven, başvuru sayılarındak� artışın yanı sıra,
ün�vers�te dışından gelen danışma talepler�nde de karşılığını bulmaktadır.
CİTÖK’te çalışan of�s koord�natörünün, c�ns�yet eş�tl�ğ� çalışmaları
alanında ve c�nsel tac�z, saldırı, ş�ddet g�b� yasada suç olarak
tanımlanmış f��ller karşısında hukuk� ve ps�kososyal destek
mekan�zmalarının ne olduğu konusunda b�lg�l� olması elzemd�r. Hem
ün�vers�te �ç� destek mekan�zmaları �le (örneğ�n, BÜREM, BÜSÖD ve
MEDİKO) koord�nasyon �çer�s�nde çalışması hem YÖK’e bağlı olarak
d�s�pl�n süreçler�n�n nasıl �şled�ğ�ne da�r b�lg� aktarımı yapab�lmes� hem
de ün�vers�te dışı (hukuk�, ps�kososyal) desteğe nasıl ulaşılab�leceğ�ne da�r
temel ve güncel b�lg�lere sah�p olması gerek�r.

Öte yandan, koord�natörün, 2016-2021 dönem�nde başvurucuların
çoğunluğunu oluşturan 1998-2003 doğumlu öğrenc� grubunun, �ht�yaçları,
sorun alanları, tartışma konuları, b�lg� eks�kl�kler� üzer�ne çalışab�lecek ve
onları yönlend�reb�lecek b�r�k�mde olması gerekm�şt�r. . 



Yakın �l�şk�lerde ş�ddet örüntüsü ve bu alandak� �ht�yaçlar açısından
benzerl�kler olsa da, b�ç�mler�nde dönemsel farklılıklar �çer�r ve bunları
gözlemley�p anlamadan d�yalog kurmak ve çözüm üretmek �mkansızdır.
İfşa kültürünün bu kadar yaygınlaştığı, sosyal medyanın en sık kullanılan
sosyal araç olduğu b�r dönemde, pandem�n�n b�r seney� aşkın deney�m�n�n
de ışığında CİTÖK of�s� g�b� b�r�mler�n güncel sorun alanlarına yanıt
verecek n�tel�kte olmaları gereğ� ortadadır. Başvuruların ortaklaştığı konu
alanları (d�j�tal ş�ddet, ısrarlı tak�p, hakaret, tehd�t, flört ş�ddet�, c�nsel
tac�z başta olmak üzere) bunu doğrulamaktadır. CİTÖK of�s�, güncel
araştırmalar, uluslararası yayınlar, bu alanda çalışan, günün metodlarına
hak�m b�r�mlerle koord�nel� b�r b�ç�mde kend�n� beslemek ve yen�lemek
durumundadır. Beş sene boyunca of�s koord�natörünün görüşmeler�n�n
yarattığı b�r�k�m hem sorunları tanımak hem de çözüm alanlarını b�lerek
bunları aktarab�lmek açısından �st�krar ve kurumsallaşmanın önem�ne
�şaret eder. Bütün bunlara ek olarak, böyle b�r görevde ancak ün�vers�te
dışında ş�ddet ve ayrımcılık alanında çalışan s�v�l toplum ve kamu
kurumlarıyla temasın ve �şb�rl�ğ�n�n sağlanab�lmes�yle uzmanlaşma
tamamlanab�l�r. Bu koşullar sağlanmadığı takd�rde, ün�vers�ten�n bu
b�r�m/kom�syonu, en büyük k�tles� olan öğrenc�lerden ayrı düşer ve
atıllaşır. Bu beş yıllık deney�m ve benzer� ulusal/uluslararası çalışmalar
gösterm�şt�r k� CİTÖK of�s�, MEDİKO veya BÜREM g�b�, Ün�vers�tem�z �ç�n
olmazsa olmaz b�r h�zmet b�r�m�d�r.

CİTÖK Of�s� bu beş senel�k süre zarfında, başvurular kadar eğ�t�mlerde de
yol kat etm�şt�r. 2014 ve 2016’da ÜYK kararlarıyla CİTÖK eğ�t�mler�
yapılmasına karar ver�lm�şt�r. 2016’da koord�natörün �şe başlamasıyla
ün�vers�te �ç� ve dışındak� tüm eğ�t�mler kend�s� tarafından ver�lm�şt�r.
2016-2021’de hazırlık öğrenc�ler�ne of�s tarafından �k� sunum, hazırlık
öğrenc�ler�ne zorunlu ders, fakülte kurullarında akadem�syenlere
b�lg�lend�rme toplantıları, güvenl�k görevl�ler� ve �dar� personellerle
toplantılar, öğrenc� forum ve atölyeler� g�b� sayısız farkındalık çalışması
kom�syonla b�rl�kte yürütülmüştür. 

Son �k� senede b�lhassa, CİTÖK’ün ün�vers�te dışında b�l�n�rl�k
kazanmasıyla, koord�natör, s�v�l toplum ve kamu kuruluşlarından çok
sayıda davet almış ve eğ�t�mlere çağrılmıştır. Bunların arasında meslek
odaları ve b�rl�kler�, medya kuruluşları, l�se ve eğ�t�m kurumları, s�v�l toplum
kuruluşları, s�yas� part�ler, sanat oluşumları, send�kalar ve merkezler yer
almaktadır. Başta vakıf ün�vers�teler� olmak üzere, yen� b�r�mler�n
kurulmasında toplantılara davet ed�lm�şt�r. CTS İlet�ş�m Ağı’na bu
b�r�mler�n kalıcı ve ver�ml� şek�lde �şlemeler� �ç�n örnek olmuştur.



2021’e gel�nd�ğ�nde CİTÖK Of�s�, b�r�kt�rd�ğ� deney�m �le, uluslararası
akadem�k standartlarda aranan “c�ns�yet eş�tl�ğ�” proje ve faal�yetler�
endeks�nde göster�lm�şt�r. Eğ�t�m ve sunumları ün�vers�te dışında fark
ed�lerek sah�p çıkılmıştır. Beş sene boyunca, başta öğrenc�lerle tek
başına görüşmeler, gençl�k çalışmaları ve akadem�k hayatta bu alanda
yapılab�lecekler açısından eks�kl�kler� ve yapılmasına �ht�yaç duyulanları
gösteren n�tel�kted�r. Bu deney�m, akadem�k hayatta c�ns�yete dayalı
ayrımcılığın ortadan kalkması �ç�n kurumsal b�r faal�yete ne kadar �ht�yaç
olduğunu gösterm�şt�r. 

CİTÖK of�s� deney�m�, bu beş senede, başvuru değerlend�rmeler�n�n yanı
sıra öğrenc�lerle b�rl�kte yaptığı forum, atölye, ders ve kampanyalarla of�s
koord�natörünün gerekl�l�ğ�n� kanıtlamıştır. Ancak ün�vers�tede başka b�r
poz�syonu olmayan b�r koord�natör öğrenc�lerle b�rl�kte bu alanda
çalışmalarını bağımsız ve güvencel� b�r şek�lde sürdüreb�l�r.

CİTÖK of�s�n�n, az kaynak ve destek �le emek veren b�r çalışanın varlığının
tartışıldığı bu günlerde, s�stemat�k, sürdürüleb�l�r ve kurumsal b�r yapı �le
çalışmaya devam etmes� elzemd�r.
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