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EGE ÜNİVERSİTESİ 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Sürdürülebilir Kalkınma 

Raporu 

 

Ege Üniversitesi’nde insan haklarının ve gelişmiş bir toplumun vazgeçilmez 

gereği olan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası 

bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Çalışma hayatı, sosyal ve kültürel hayat başta olmak üzere her alanda kadınların 

etkin olarak yer almalarını amaçlayan Ege Üniversitesi’nde, kıdemli kadın akademisyen 

sayısının arttırılması desteklenmekte olup,  üniversitenin her biriminde kadınların etkin 

olarak yer almaları söz konusudur.  Üniversitemizde 2021 yılı itibari ile kıdemli kadın 

akademisyen sayısı 255’dir. 

 2020-2021 Öğretim yılı içinde üniversitemizde toplam mezun sayısı 8377 olup,  

mezun kadın sayısı ise 4292’dir. Üniversite çalışanları ve öğrencilerinin çocukları için 

uygun fiyatlarda bakım olanakları sağlanarak, bu sayede kadınların çalışma ve öğrenim 

hayatlarına devam etmeleri amaçlanmaktadır. 

Ege Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla bilimsel 

çalışmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekte olup, bu çalışmalarda kadın 

akademisyen ve kadın öğrencilerin aktif olarak yer almaları teşvik edilmektedir. 

Üniversitemizde kadın akademisyenlerin ve kadın öğrencilerin katılımıyla 

mentörlük projelerinin yapılması söz konusudur. 2021 yılının Eylül ayına kadar kabul 

edilen Tübitak projelerinde 18 kadın yürütücü, 11 erkek yürütücü görev almış olup;  AB 

projesinde ise dokuz projenin yedisi kadın yürütücüler öncülüğünde 

gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, üniversitemizde sosyal sorumluluk projelerinde 

de kadın yürütücüler ve kadın öğrenciler aktif olarak yer almaktadır.   

Ege Üniversitesi’nde çocukluk döneminden itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği 

bilincinin oluşturulması amacıyla proje ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2021 
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yılında üniversitemizde yapılan  “Eşitlik Kahramanları”, “Toplumsal Cinsiyet 

Farkındalığı”  gibi sosyal sorumluluk projeleri,  bu amaçla yürütülen projelerdendir. 

Üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacı kapsamında 

2021 yılında “Medyada Kadın Algısı”, “ Kadını Sorun Etme” ve “Toplumsal Dil 

Farkındalığı Kemalpaşa Köyleri ile İşbirliği” adlı projelerde olduğu gibi cinsiyet 

eşitsizliğine sebep olan sorunlara çözüm bulmak ve toplumsal farkındalık kazandırmayı 

amaçlayan birçok proje gerçekleştirilmiştir. 

Ege Üniversitesi kadınların yetersiz düzeyde temsil edildikleri alanlarda daha 

etkin olarak yer almalarını sağlamak amacıyla diğer üniversite ya da üniversitelerle,  

topluluk gruplarıyla, yönetim ve bölgesel -ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine 

açık bir politika izlemektedir. Bu minvalde, engelli anneler ve ev kadınlarına verilen 

eğitim seminerleri ve kurslar sayesinde kadınların bilgi ve tecrübesinin artırılarak 

üretime katkı sağlamaları ve çalışma hayatına katılmalarına olanak sağlayan projeler 

gerçekleştirilmiştir. “ Kadın Üretir” isimli sosyal sorumluluk projesi, bu projelerden bir 

tanesidir. 

  Ege Üniversitesi,  üniversite bünyesinde bulunan Kadın Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Destekleme ve Cinsel 

Taciz Önleme birimi, Ege Kadın Çalışmaları Topluluğu başta olmak üzere diğer birim 

ve merkezlerin de katkılarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacına yönelik 

ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen faaliyetleri destekleyerek, bu çalışmaların 

artırılmasını teşvik etmiştir.  

Üniversitenin desteğiyle Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Sanat, Estetik ve Şiddet 

Üçgeninde Kadın Sempozyumu”, EKAM öncülüğünde hazırlanıp Ege Üniversitesi 

Yayınları tarafından neşredilen “Contemplating Violence Against Women “ adlı kitap 

gibi çeşitli yayınlar, ulusal ve uluslararası sempozyum ve etkinlikler üniversitemiz 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 2021 yılı verilerine göre 

üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi amacıyla birçok proje yürütülmüştür. Kadına Şiddete Hayır”, “Şiddete Dur 

De” isimli projeler,  bu çalışmalardan bazılarıdır. 

 Özetlemeye çalıştığımız bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere;  toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının her 
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yönden geliştirilmesini amaçlayan Ege Üniversitesi’nde;  bu hedeflere yönelik ulusal ve 

uluslarası bilimsel çalışmalar,  sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması her yönden desteklenmektedir. 
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