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Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Etik 
Davranış İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başta 10. maddesi olmak üzere ilgili 
maddelerine, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, ulusal mevzuata ve Yükseköğretim 
Kurulunun 28.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararına, Yükseköğretim Kurumları Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesine ve Başkent Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek 
İlkeleri Politika Belgesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Stratejisi 2014-2017 belgesine göre, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin 
kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, 
sorumluluk almasını ve katılımını ifade etmektedir”. Bu kapsamda; 
 

1. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları, öğrenciler, yöneticiler, idari personel, 
destek hizmetleri personeli ve dış paydaşlar arasında her alanda sürdürülen ilişkilerde 
eşitlikçi bir tutum sergilemeyi taahhüt etmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin tüm 
üyeleri cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, etnik köken, yaş, din, mezhep, dil, 
sosyo-ekonomik düzey, sağlık durumu, engellilik üzerinden çeşitli kimliklere karşı 
ayrımcılık yapamaz, fiziksel ya da sözlü istismar ya da tacizde bulunamaz, kimseyi fiziki 
ve fikri haklarına sahip olmaktan mahrum edemez. Fen-Edebiyat Fakültesi üyeleri bu 
etik prensiplere uyulmadığını düşündüğü uygulamalara karşı, yalnızca üniversite 
içerisinde değil, kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında mücadele etme 
kararlığındadır. 

2. Fen-Edebiyat Fakültesi üyeleri üniversite çapında ya da üniversite dışında sürdürdüğü 
ilişkilerde, çalışmalarda ve etkinliklerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adaleti 
desteklemekle, şiddete ve haksızlığa karşı çıkmakla, her türlü koşulda kişilerin temel 
haklarını tanıma ve savunmakla yükümlüdür.   

3. Toplumsal cinsiyet eşitliği temel insan hakkıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi üyeleri 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sınıfsal, etnik kökene dayalı ve ekonomik yapılarla olan 
bağlantılarının farkında olmalı ve bunlara olan eleştirel yaklaşımını ortaya koyarak 
eşitlikçi normlar ve standartlar oluşturmak için çalışmayı planlamıştır. 

4. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan bölümler toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini 
bölüm hedefleri ve amaçlarıyla bütünleştirmelidir. Bu çerçevede alanlara özgü 
toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttıracak dersler verilmeli ve varolan derslere 



toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aydınlatıcı ders materyalleri ve içerikler 
eklenmelidir.    

5. Fen-Edebiyat Fakültesi üyeleri, yazılı ve sözlü ifade biçimlerinde kişilerin temel 
haklarına, insan onuruna saygı ve duyarlılık göstererek toplumsal cinsiyet eşitliğini ön 
planda tutan; toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı 
ayrımcılığa yer vermeyen bir dil kullanmakla, toplumsal cinsiyete ilişkin kavramları 
benimsemekle ve ön yargısız olarak kullanmakla yükümlüdür.  

6. Fen-Edebiyat Fakültesi üyeleri, fakültenin akademik ve idari birimlerinde yer alan 
yapılanmaların, görevlendirmelerin, karar mekanizmalarının ve atamalarının 
temsilde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve liyakata dayalı olmasını sağlamakla 
yükümlüdür.  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan uygulamalarla karşılaşıldığında bu 
uygulamaların düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.   

7. Fen-Edebiyat Fakültesi üyeleri cinsel taciz ve saldırının önlenmesine yönelik olarak 
yaptığı çalışmalarda Başkent Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek İlkeleri 
Politika Belgesinde yer alan ilkeleri benimsemelidir. Bu politika belgesiyle Başkent 
Üniversitesi, tüm cinsel taciz ve saldırı iddialarını değerlendirmeyi, soruşturmanın 
düzgün işleyişi ve/veya şikâyetçinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ilgili 
mevzuata uygun olarak idari tedbirler almayı taahhüt etmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi 
Üyeleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan ve cinsel yönelime karşı yapılan 
bir ayrımcılıkla, şiddetle, cinsel taciz ve saldırıyla karşılaştığında, Başkent Üniversitesi 
bünyesinde destek mekanizması olarak devreye sokulan, şikâyetlerin yapılabileceği, 
etkin ve hızlı bir soruşturma yürütmekle görevli Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek 
Komitesi’ne başvurmalı ve bu komitenin öngördüğü süreci takip etmelidir.  Bu 
komitenin görevleri, cinsel taciz, saldırı, cinsel istismar ve misilleme iddialarını 
incelemek; gereken durumlarda ilgili acil tedbirleri almak için yetkili organlarla işbirliği 
yapmak; üniversitede cinsel taciz ve saldırıya karşı farkındalık yaratmak için 
bilgilendirmek, eğitim, benzeri çalışmaları düzenlemek olarak belirlenmiştir. 
Komite’nin görevi soruşturma yapmak değil, cinsel taciz ve saldırı durumlarında 
mağdurun tekrar zarar görmesini engellemek üzere ilgili destek mekanizmalarını 
harekete geçirmektir. Komite, şikâyetleri sonuçsuz bırakmamakla, mağdurlara yönelik 
destek mekanizmalarını geliştirmekle ve süreci doğru işletmekle sorumludur. 

 
 
 
 
 
 


