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23 Kasım 2018, Lefkoşa 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü 
 

Avrupa Komisyonu, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü 17:30 ile 19:00 saatleri arasında kadına yönelik 

şiddetin önlenmesinde medyanın rolünü “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik” konulu seminer ile 

vurgulayacak. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenecek 

olan seminere Prof. Sevda Alankuş konuşmacı olarak katılacaktır.     

Prof. Alankuş tarafından yapılacak sunumda, medya, medyada kullanılan dilin erilliği, kadınların eksik 

temsiliyeti ve kadın bedeni ile ilgili ataerkil söylemler ele alınacaktır. Prof. Alankuş, medyada kadına 

yönelik şiddetin ele alınma tarzına odaklanarak başka bir tarza ve kadınlara yönelik temsiliyet 

politikasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizecektir. Prof. Alankuş, sunumunda çeşitli örneklerle bu 

konuya değinecek ve medyada kadına yönelik şiddet haberlerinde kullanılabilecek alternatif yöntemler 

ve araçlar hakkında da bilgi verecektir. Etkinlik, gazeteciler, medya uzmanları, araştırmacılar, yerel 

paydaşlar, yerel sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek cinsiyet odaklı habercilik konusunda yapıcı 

bir tartışma başlatmayı hedeflemektedir.  

Avrupa Komisyonu, bir sivil toplum örgütü olan Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 

Kıbrıs Türk toplumunda bu konuda yapılan bir araştırma projesine finansman sağlamıştır. Kıbrıs Türk 

toplumundaki istatistikler, her üç kadından birinin yaşamları boyunca şiddetin bir çeşidine maruz 

kaldıklarını yansıtan Avrupa istatistikleriyle aynıdır.  

Barış Araştırmacısı ödülü sahibi ve akademisyen Prof. Sevda Alankuş’un, hak odaklı gazetecilik, barış 

gazeteciliği ve medyada kadının temsiliyeti konularında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.  Prof. Alankuş 

farklı mecralarda kadının temsiliyeti üzerine makaleler yayınlamış ve konferanslara katılmıştır.  Prof. 

Alankuş ayrıca, Bağımsız İletişim Ağı (Bianet)'nın yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik El 

Kitabı'na da katkıda bulunmuştur. 1999 yılından itibaren Bağımsız İletişim Ağı (Bianet)’nın (bianet.org) 

gazetecilere ve gazetecilik öğrencilerine yönelik düzenlediği hak odaklı gazetecilik ve barış gazeteciliği 

konulu mesleki teknik eğitimlerine danışmanlık ve koordinatörlük yapmaktadır. Prof. Alankuş, İnsan, 

Kadın, Çocuk Hakları Temelli Gazetecilik ve Bianet tarafından yayınlanan Barış Gazeteciliği el 

kitaplarının editörüdür. 

Arka Plan:  
 

Kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliğinin acımasız bir dışavurumu ve insan hakları ihlalidir. AB’de her üç 
kadından bir tanesi (%33), 15 yaşlarından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete veya her ikisine birden maruz 
kalmıştır.  
Şiddet mağduru olan kadınlar ve kız çocuklarının, etkili ve caydırıcı yasalarla desteklenen destek ve korumaya 

ihtiyaçları vardır. AB politikalarıyla ilgili daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-

violence/index_en.htm, ve http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/link/index_en.htm  
 

Basın İrtibat: AB Bilgi, info@abbilgi.eu veya 228 2577 
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