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Türk toplumunun erkek egemen yapıda olması özellikle kadına yönelik şiddetin artmasının 
temel sebebini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddetin azaltılmasında özellikle toplumun 
temel taşı olan üniversite gençliğinin şiddete özellikle de kadına yönelik şiddete yönelik 
algılarının belirlenmesi ve tespit edilen olumsuzluklara yönelik tüm paydaşlarca neler 
yapılabileceğine politika önerileri oluşturulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  
 
Yapılan anket çalışması sonucunda kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal, 
ekonomik, sözel ve sosyal şiddete aile içinde, akraba çevresinde, iş ortamında, kamusal 
alanda veya yazılı ve görsel medyada maruz kaldıkları algısı oldukça yüksektir. Ayrıca 
çalışmaya katılan kadınların yaklaşık yarısı öncelikle akraba çevresince olmak üzere, 
arkadaş çevresinde, aile içinde, okul çevresinde veya kamusal alanlarda şiddete maruz 
kaldıklarını beyan etmektirler. Bu durum göstermektedir ki şiddete ve özellikle de kadınlara 
yönelik şiddeti önlemeye yönelik alınan tedbirler yetersiz kalmaktadır. Kadına yönelik 
şiddetin önlenmesinde toplumun, yazılı ve görsel medyanın, yerel yönetimlerin, sivil toplum 
örgütlerinin vb. kesimlerin katkı ve katılımı yeterince sağlanamamıştır.  
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PERCEPTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN:  
A SURVEY ON UNIVERSITY STUDENTS 

 
The male dominant structure of Turkish society is the main reason for increasing violence 
against women. The aim of this study is to determine the perceptions of university youth, 
which is the cornerstone of society in reducing violence against women, and to formulate 
policy recommendations on what can be done by all stakeholders to address the negative 
impacts of violence against women.  
 
As a result of the survey, the perception that women are exposed to physical, sexual, 
psychological and emotional, economic, verbal and social violence in the family, relatives, 
business environment, public sphere or in the written and visual media is quite high. In 
addition, nearly half of the women involved in the study reported being subjected to violence 
in friends, family, school or public areas, primarily by their relatives. This shows that 
measures aimed at preventing violence, especially violence against women, are inadequate. 
In the Prevention of violence against women, the social, written and visual media, local 
governments, non-governmental organizations, etc. contributions and participation of the 
segments were not provided enough. 
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