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İ d a r �  P e r s o n e l �  � ç � n  L G B T İ +  K a p s a y ı c ı  E ğ � t � m
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Ü n � K u � r  D e r n e ğ � ’ n e  a � t t � r  v e  F r e e d o m  H o u s e ’ u n
g ö r ü ş l e r � n �  y a n s ı t m a z .

K � t a p ç ı k t a n  k a y n a k  g ö s t e r m e k  ş a r t ı y l a
f a y d a n ı l a b � l � r .
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E L  K İ T A B I N I N  A M A C I

Ün�vers�teler�n tüm mensupları
�ç�n güvenl� alanlar olmasının
yollarından b�r� de tac�z,
mobb�ng ve ayrımcılığın
önlenmes�, bu durumlardan
b�r�n�n yaşanması hal�nde
destek ve yaptırım
mekan�zmalarının akt�f ve ad�l
b�r şek�lde yürütülmes�d�r. CTS,
CİTÖB, CİTÖK, CTOD vb.
kısaltmalarla karşımıza çıkan
b�r�mler, ün�vers�telerde tac�z,
mobb�ng ve ayrımcılığın önüne
geçmeye, başvuranları
korumaya, destek ve yaptırım
mekan�zmalarını �şletmeye
çalışarak ün�vers�teler� güvenl�
alanlar hal�ne get�rmey�
amaçlamaktadır. 

Freedom House’un desteğ�yle
yürüttüğümüz “Eğ�t�m
Send�kaları ve Ün�vers�te İdar�
Personel� �ç�n LGBTİ+ Kapsayıcı
Eğ�t�m Konusunda Kapas�te
Gel�şt�rme” projes�n�n �lk
çıktılarına ve 2021 yılının Ağustos
ayında er�ş�me açtığımız
“Ün�vers�telerde Trans+
Öğrenc�lere Yönel�k Ayrımcılık
Raporu”na baktığımızda CTS
b�r�mler�ne ve b�r�m olmadığı
durumlardak� başvuru yollarına
da�r b�lg� eks�kl�ğ�, sorular ve
talepler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu k�tapçık, CTS b�r�mler�n�n
�şley�şler�ne da�r genel b�r
çerçeve sunmak ve
ün�vers�telerde tac�z, mobb�ng
ve ayrımcılık �le mücadele
etmek �ç�n yol har�taları
göstermek amacıyla
hazırlanmıştır. 

K�tapçığın hazırlığı sırasında
ün�vers�telerdek� C�nsel Tac�z ve
Ş�ddet� Önleme B�r�mler�ne
(CTS’lere) da�r, b�r�mler�n
�şley�ş�n� ve başvuru yollarını
kapsayan b�r b�lg� aktarımında
bulunmak ve CTS b�r�mler�n�n
�şley�ş ve kapsamına da�r
beklent�ler�, öner�ler� ve
�ht�yaçları değerlend�rmek
amacıyla 4-5-6 Ocak 2022
tar�hler�nde üç defa
Ün�vers�telerde Tac�z ve
Mobb�ng �le Mücadele Atölyes�
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu çıktıların
raporlaştırılması �le b�rl�kte,
atölyede CTS’ler hakkında
üzer�nde durulan temaların
yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır. 

Bünyeler�nde CTS b�r�m�
barındıran ün�vers�teler �ç�n CTS
b�r�mler�n�n pol�t�ka met�nler� ve
yönergeler�ndek� eks�kler;
bünyeler�nde CTS b�r�m�
barındırmayan ün�vers�telerde
tac�z, mobb�ng ve ayrımcılık
yaşanması durumunda başvuru
mekan�zmaları, CTS b�r�m�
kurulması �ç�n �zlenmes�
gereken yollar ve hukuk�
mevzuat tartışılmıştır. Konuya
�l�şk�n tartışmalar da bu raporun
ana hatlarını oluşturmaktadır. 

L�ste olarak ver�len b�r�mler,
pol�t�ka belgeler� ve et�k kurul
belgeler� �se 2022 Ocak ayında
Türk�ye'de bulunan 205
ün�vers�ten�n web s�teler�
taranarak oluşturulmuştur. 
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https://www.dropbox.com/s/mwn6yosewiygbdt/%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELERDE%20%20TRANS%2B%20%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LERE%20%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20%20AYRIMCILIK%20%20RAPORU.pdf?dl=0
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205 
Ün�vers�te

C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı
Önleme B�r�mler� (CTS)’ler her yıl
ün�vers�telerde meydana gelen
c�nsel tac�z� önleme, başvuru
durumunda destek sunma ve
sürec� yürütmekle yükümlü
b�r�mlerd�r. Bu b�r�mler�n varlığı
ve görünürlüğü ün�vers�teler�n
herkes �ç�n güvenl� b�r ortam
olması ve tac�z, ş�ddet, ayrımcılık
�le mücadelen�n
kurumsallaşması �ç�n öneml�d�r. 

Türk�ye’de akt�f olarak 129’u
devlet ün�vers�tes�, 76’sı vakıf
ün�vers�tes� olmak üzere toplam
205 ün�vers�te faal�yet
göstermekted�r. Bu ün�vers�teler
�çer�s�nde yer alan 26 C�nsel
Tac�z Önleme B�r�m�; �ç�nde CTS
b�r�m� olmayan 3 ün�vers�ten�n
�se Mobb�ng Kurulu ve Mobb�ng
Önleme Yönerges�; d�ğer 7
ün�vers�ten�n �se y�ne c�nsel tac�z
ve mobb�ng konularına bakan
et�k kurul veya pol�t�ka belges�
ve başvuru merc�� olarak
göster�len merkezler� faal�yet
göstermekted�r. Bu merkez ve
b�r�mlerden 18’�n�n �nternet s�tes�
mevcut olmakla b�rl�kte �çer�k
açısından yeterl� değ�ld�r. 

Bu yeters�zl�kten kasıt, �nternet
s�teler�nde b�r�me da�r herhang�
b�r b�lg�n�n veya �let�ş�m
b�lg�ler�n�n kolay er�ş�leb�l�r b�r
şek�lde yer almaması, b�r�me
�l�şk�n b�rkaç b�lg� yer alsa b�le
c�nsel tac�z ve saldırı
durumunda �zlenmes� gereken 

yolların açıkça �nternet s�tes�nde
bulunmaması, �nternet s�tes�nde
yer alan b�lg�ler�n güncel
olmaması, b�r�m�n �nternet s�tes�
üzer�nden başvuru kabul
etmemes� veya �nternet
s�tes�nde b�r başvuru formunun
bulunmamasıdır. 

Tanımlar:

CTS b�r�mler�, yönerge ve
pol�t�ka met�nler�nde tac�z,
ş�ddet, c�nsel saldırı, c�nsel
�st�smar, tehd�t, m�s�lleme,
ödüllend�rme vaad� vb.
kavramların tanımlarını açıkça
bel�rtm�şlerd�r.

Bu tanımların açıkça
ver�lmes�n�n hem hukuk� hem
de prat�k sebepler� vardır.
Hukuken bel�rl�l�k �lkes�,
hukuksal güvenl�kle bağlantılı
olup; k�ş�ler�n bel�rl� b�r kes�nl�k
�ç�nde, hang� somut eylem ve
olguya hang� hukuksal 
 yaptırımın veya sonucun
bağlandığını, bunların �dareye
hang� müdahale yetk�s�n�
doğurduğunu, kanundan
öğreneb�lme �mkânına sah�p
olması anlamına gel�r*. 

Kavramların tanımlarının açıkça
b�r�mler�n yönergeler�nde ve
pol�t�ka met�nler�nde yer
vermes�n�n bu güvenl�ğ� ve
bel�rl�l�ğ� sürdürme amacı
vardır.Ancak bu tanımları
bel�rtmek, CTS b�r�mler�ne,
patr�yarkal ün�vers�te yönet�m�
ve d�ğer b�leşenler karşısında  26

B�r�m, Kom�syon,

Koord�natörlük

ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE MOBBİNG İLE
MÜCADELE İÇİN EL KİTABI 

05

*AYM, E.2009/51, K.2010/73, K.T. 20/5/2010; AYM,
E.2009/21, K.2011/16, K.T. 13/1/2011; AYM, E.2010/69,
K.2011/116, K.T. 7/7/2011; AYM, E.2011/18, K.2012/53, K.T.
11/4/2012

http://cts.ankara.edu.tr/ankara-universitesi-cinsel-tacize-ve-cinsel-saldiriya-karsi-politika-belgesi/
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mücadele ver�rken de
operasyonel kolaylıklar sağlar.
Fem�n�st Mücadelen�n
Ün�vers�tedek� Ayağı: CTS
B�r�mler� adlı çalışmada CTS
b�r�mler�n�n kuruluş ve �şley�ş� �le
�lg�l� aktarılan b�r paylaşımda,
ün�vers�tede meydana gelen
c�nsel tac�z olayında soruşturma
yapan b�r�m�n CTS b�r�mler�n�n
yönergeler�nde yer alan
kavramları sorguladığı şu
şek�lde aktarılmıştır: “Ama �lg�l�
b�r�m bunu soruştururken, b�z�m
koyduğumuz �sm� sorguluyor:
Israrlı tak�p de neym�ş d�yor
mesela! Bunu h�ç
�çselleşt�rmem�ş olab�l�r, h�çb�r
f�kr� olmayab�l�r. Ne var ya
söyleseyd� kız rahatsız oluyorum
çek�l artık, ben� tak�p etme
deseyd� adam da etmezd�
d�yeb�l�yor. Ve h�ç soruşturma
açmayab�l�yor"*. 

C�nsel tac�z ve saldırıya �l�şk�n
kavramların yönerge ve pol�t�ka
met�nler�nde açıkça
tanımlanması ve hang� eylem�n
hang� suça açıkça tekabül
ett�ğ�n�n bel�rt�lmes�, ün�vers�te
bünyes�nde bu g�b� soruşturma
yürütmekten kaçınma
durumlarının önüne geçme
�şlev�n� sağlıyor. 

İlkeler:

Bu tanımların yanında, b�r�m�n
�şley�ş�n�n dayandığı �lkeler de
yönerge ve pol�t�ka met�nler�nde
yer alır. 

G�zl�l�k �lkes�
Özen gösterme �lkes�
Güven �lkes�
Beyanın esas alınması �lkes�
Onarıcı adalet 
Ş�kayetç�n�n taleb� üzer�ne
�şlem 

Bu �lkeler�n başlıcaları şunlardır:

G�zl�l�k �lkes�, c�nsel tac�z ve
saldırıya �l�şk�n b�r başvuruda,
başvurunun her aşamasında
hayatta kalanın ve hakkında
ş�kayette bulunulan k�ş�ler�n
b�lg�ler�n�n g�zl� kalması
anlamına gel�r. Bu g�zl�l�k
başvurunun �lk alındığı andan
�t�baren raporlama dah�l bütün
sürec� kapsar. B�r�m, gelen her
başvuru �ç�n kayıt tutar ancak
bu kayıt her koşulda g�zl�
tutulacaktır. 

Bunun yanında b�r�m, hayatta
kalana yen�den b�r maruz�yet
yaratmama ve onur kırıcı
davranıştan uzak durma
konularına özen göster�r. Özen
gösterme �lkes�n�n get�rd�ğ�
d�ğer sorumluluklar �se b�r�me
gelen b�r başvurunun �ved�l�kle
ve her şek�lde çözüme
kavuşturulmasıdır. Bundan
kasıt, b�r�me gelen başvurunun
en kısa sürede d�kkate alınması
ve h�çb�r şek�lde çözümsüz
bırakılmamak suret�yle hak
kayıplarının önlenmes�d�r.
G�zl�l�k ve özen gösterme
�lkes�n�n doğal b�r sonucu olarak
b�r�m ve başvuruda bulunan k�ş� 
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*Seda Kalem, “Fem�n�st Mücadelen�n
Ün�vers�tedek� Ayağı: CTS B�r�mler�,” Fe Derg�:
Fem�n�st Eleşt�r� 13, no. 1 (June 10, 2021): pp. 42-56.
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arasında güven �l�şk�s�n�n
kurulması gerek�r ve b�r�m
güven �l�şk�s�n� bütün süreç
boyunca korumakla
yükümlüdür.

Bu güven �l�şk�s� aynı zamanda
başvurucunun ve hayatta
kalanın beyanının esas alınması
�le de kurulacaktır. C�nsel
suçlarda, hayatta kalanın
beyanının esas alınması yalnızca
ku�r ve fem�n�st hareket
tarafından mücadeles� ver�lm�ş
b�r �lke olarak kalmamış aynı
zamanda hukuk s�stem�
tarafından ben�msenm�şt�r.
Hukuk s�stem�n�n bu �lkey�
ben�msemes�n�n �şlevsel
kolaylıkları vardır. Yargıtay
2003/4048E. ve 2004/2528K.
sayılı onama kararında bu
�şlevsell�ğ�, suç kanıtı aramanın
b�rçok olayın karşılıksız ve
cezasız kalması g�b� �stenmeyen
b�r sonuca yol açacağı ve
ş�kayetç�n�n başkasına zarar
vermek �ç�n kend�s�ne zarar
vermes�n�n hayatın olağan
akışına uygun olmadığı şekl�nde
�fade etm�şt�r*.

C�nsel suçlar, n�tel�kler� gereğ�
ger�ye kanıt bırakmayan suçlar
olduğundan, ve mahkemen�n
de üzer�nde durduğu g�b� k�ş�n�n
bu beyanının kend� sosyal
durumuna daha büyük b�r zarar
vereceğ�nden hareketle bu
beyanları başlı başına b�r del�l
olarak varsaymak yer�nded�r.
Yargının beyanı esas almasının
salt amacı fa�l�n cezasız
kalmasının önüne geçmekt�r.  

B�r�mler açısından hayatta
kalanın beyanının esas alınması
da y�ne buna paralel b�r yerden
söz konusu olmaktadır. B�r�mler
�ç�n başvurunun
yapılab�lmes�nde yalnızca beyan
yeterl�d�r. Ancak bu beyan tek
başına �nceleme sonucunu
etk�lemez. Beyanın esas
alınmasının asıl önem�,
başvuruyu yapan k�ş�ye koşulsuz
b�r destek sağlama amacını
taşımasıdır.

Hayatta kalanın beyanı başlı
başına �nceleme sonucunu
etk�lemese de b�r�mler her
başvuruyu onarıcı adalet
�lkeler�n� göz önünde
bulundurarak değerlend�r�r.
Onarıcı adalet suçtan zarar
gören�n �ht�yaçlarını karşılamayı
taahhüt eder. B�r�mler
bünyes�nde, onarıcı adalet,
ün�vers�te �ç� mekan�zmalarla
sağlanır. Bu mekan�zmalar
mevcut hukuk� başvuru
yollarına b�rer alternat�f olma
n�tel�ğ�ne de sah�pt�r. 

Başvuru sürec� ve ün�vers�te
dışında hukuk� b�r yaptırım
olması adına alınan aks�yonlarda
CTS b�r�mler�n�n d�kkat ett�ğ� b�r
d�ğer husus, ş�kayetç�n�n bu
konuda b�r taleb�n�n olmasıdır.
Yasal zorunluluklar dışında,
ş�kayetç�n�n taleb� olmadan
herhang� b�r �şlem�n yapılması
mümkün değ�ld�r. 
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*Seher Kırbaş Can�koğlu, “‘Kadının Beyanı Esastır’:
Çok B�l�nmeyenl� B�r Denklem ,” Ankara Barosu
Derg�s� 4 (2015): pp. 230-253.  
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Ş�kayetç�n�n taleb�n�n
gözet�lmes� hem ün�vers�te
dışında �şleyecek hukuk� süreçte
hem de ün�vers�te �çer�s�nde
onarıcı adalet �lkes� gözet�lerek
get�r�lecek çözümlerde söz
konusudur. 

Kapsam:

CTS b�r�mler�n�n görev alanları,
ün�vers�te b�leşenler�n�n �ş ve
eğ�t�m, öğret�m �l�şk�ler�
neden�yle b�r arada bulundukları
bütün durumları kapsar. Hem
ün�vers�te �ç�nde meydana gelen
olaylar hem de ün�vers�te
b�leşenler� arasında, dışarıda
meydana gelen ancak ün�vers�te
ortamına taşınan ya da
akadem�k yaşama ve çalışma
ortamına etk�s� olan eylemler
CTS b�r�mler�ne başvuru konusu
olab�l�r. Burada hatırlanması
gereken öneml� b�r nokta da
şudur k� ün�vers�te bünyes�nde,
ün�vers�te mekanlarında
sözleşmeye dayalı olarak çalışan
tüm özel k�ş� ve �şletmeler�n de
c�nsel tac�z ve saldırı f��ller� CTS
b�r�mler�n�n görev alanına
g�rmekted�r. 

Pol�t�ka belgeler� hazırlanırken
kapsam ün�vers�ten�n
kapas�tes�ne ve b�r�mler�n�n
çeş�tl�l�ğ�ne göre bel�rlend�ğ� �ç�n
ün�vers�teler arasında farklılıklar
görüleb�l�r. Örneğ�n, Ankara
Ün�vers�tes� CTS b�r�m�,
ün�vers�te mensubu olmayan
ancak Ankara Ün�vers�tes�’nden
h�zmet alan k�ş�ler�n de b�r�me
başvuru yapab�lecekler�n�
bel�rtm�şt�r*. 

İşley�ş:

B�r�m, ş�kayette bulunan
herkese, yukarıda bahs� geçen,
yalnızca ş�kayetç�n�n taleb�n�n
üzer�ne �şlem yapılması �lkes�ne
dayalı olarak, hukuk�, tıbb� ve
ps�koloj�k destekte bulunur, aynı
zamanda c�nsel tac�z ve saldırı
konularında genel b�lg�lend�rme
yapar. Söz konusu tıbb� ve
ps�koloj�k destek, ün�vers�ten�n
d�ğer b�r�mler�yle �şb�rl�ğ�
�çer�s�nde sağlanır. 

B�r�mler�n sağladığı desteğ�n
yanında ün�vers�tede c�nsel tac�z
ve saldırıya karşı farkındalık
yaratmak ve duyarlılık
kazandırmak �ç�n eğ�t�m ve
benzer� çalışmalar (sempozyum,
çalıştay, konferans g�b�)
yürütülmek ve konuya �l�şk�n
yayınlar yapılmak zorundadır.
Bu şek�lde, b�r�m, öğrenc�ler�n,
öğret�m elemanlarının ve d�ğer
tüm personel�n c�nsel tac�z ve
saldırı durumunda
başvurab�leceğ� b�r kurumun
varlığını b�ld�ğ�nden ve b�r�m�n
�let�ş�m b�lg�ler�n�n
duyulduğundan ve
yaygınlaştığından em�n olur. 
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*Funda Şenol Cantek, “Ankara Ün�vers�tes� C�nsel
Tac�ze Ve Saldırıya Karşı Destek B�r�m� (CTS) Ned�r?
Nasıl Çalışır?,” Mülk�ye Derg�s� 37, no. 4 (2013): pp.
231-235. 



C T S  B İ R İ M L E R İ  N E D İ R ?

B�ld�r�m ve ş�kayet:

C�nsel tac�z veya saldırıya maruz
kaldığını veya tanık olduğunu
düşünen herkes, CTS
yönergeler�nde yer alan
düzenlemeler�n �hlal
ed�ld�ğ�nden em�n olmasalar
dah� b�ld�r�m veya ş�kâyette
bulunab�l�rler. Bu başvuru
şahsen, telefonla, d�lekçeyle, e-
posta veya (varsa) b�r�m�n
�nternet s�tes� üzer�nden
yapılab�l�r. Burada, üçüncü
k�ş�ler�n olayı b�ld�rd�ğ�
durumlarda ş�kayetç�n�n taleb�
olmadan destek sürec� dışında
h�çb�r �şlem�n başlatılamayacağı
unutulmamalıdır.

C�nsel tac�z veya saldırıya �l�şk�n
b�ld�r�m herhang� b�r sıra
gözetmeks�z�n, �dar� am�rlere,
akadem�k danışmanlara, et�k
kurula veya d�rekt CTS’ye
yapılab�l�r. CTS b�r�m� dışındak�
kurumlara b�r b�ld�r�m yapılması
durumunda, �lg�l� merc��,
durumun kend� yetk�s�n� aştığını
veya yetk� alanına g�rmed�ğ�n�
düşünüyorsa B�r�m’e söz konusu
b�ld�r�m� yönlend�r�r. 

Başvuru b�r�me ulaştıktan sonra
CTS b�r�m� �çer�s�nde yer alan
kurul üyeler� başvuruyu
değerlend�r�p, en yakın
zamanda başvuru sah�b�ne
ulaşır. B�r�m gerek
duyulduğunda yüz yüze
görüşmek �ç�n başvuru sah�b�ne
randevu ver�r. 

Kurul, talep, �ht�yaçlar ve onarıcı
adalet �lkeler� doğrultusunda en
uygun seçenekler ve süreç
konusunda başvuru sah�b�ne
b�lg� ver�r.

Kurul, başvuruda yer alan
�dd�aları �nceler ve bu �dd�ayı
gündeme alıp almama yönünde
karar ver�r. Kurul, c�nsel tac�z ve
c�nsel saldırı �dd�alarıyla �lg�l� b�r
suçun �şlen�p �şlenmed�ğ�n�
saptamakla görevl� olmayıp,
uygun görünen olayları
Rektörlüğe b�ld�r�r. Rektörlüğün
verd�ğ� karar üzer�ne yapılacak
d�s�pl�n soruşturmalarında,
B�r�mle görüş alışver�ş�nde
bulunulur ve atanacak
soruşturmacıların, İstanbul
Sözleşmes�’ne uygun olarak,
toplumsal c�ns�yet konusunda
gerekl� donanıma sah�p
k�ş�lerden olmasına d�kkat ed�l�r.
Soruşturma ve yürütme sürec�,
kurulacak bu d�s�pl�n kurulu
üzer�nden �şlet�lecekt�r. 

ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE MOBBİNG İLE
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C T S  B İ R İ M L E R İ  N E D İ R ?

Yasal Dayanak:

CTS b�r�mler�n�n yasal
dayanakları Anayasanın eş�tl�ğe
�l�şk�n 10. maddes�, Ceza
Kanunu’nun c�nsel
dokunulmazlığa karşı suçlara
�l�şk�n maddeler�, İş Kanunu’nun
25. maddes� ve �lg�l� d�ğer
maddeler�, 2547 sayılı
Yükseköğret�m Kanunu’nun 14.
ve 53. maddeler�, YÖK Öğrenc�
D�s�pl�n Yönetmel�ğ� 8., 9., 11. ve
12. maddeler�, Yükseköğret�m
Kurumları Yönet�c�, Öğret�m
Elemanı ve Memurları D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�’n�n 17. maddes�,
YÖK Genel Kurulu’nun 9 Kasım
2015 tar�hl� Yükseköğret�m
Kurumları Toplumsal C�ns�yet
Eş�tl�ğ� Tutum Belges�*, İnsan
Hakları Evrensel B�ld�rges�,
CEDAW (Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmes�
Uluslararası Sözleşmes�) ve
İstanbul Sözleşmes� başta olmak
üzere eş�tl�k �lkes�, vücut
dokunulmazlığı, eğ�t�m ve
çalışma hakkına �l�şk�n
konularda Türk�ye
Cumhur�yet�’n�n �mzaladığı tüm
uluslararası antlaşmalardır. 
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*2015 yılında YÖK tarafından hazırlanan ve tüm
ün�vers�telere gönder�len Tutum Belges�, 2019
yılında �nternet s�tes�nden kaldırılmış; rev�ze
ed�lerek yen�den hazıralanacağı duyurulmuştur. 
 
**K�tapçığın bu bölümünün oluşturulması �ç�n tüm
pol�t�ka belgeler� �ncelenm�ş ancak yazım
sürec�nde kaynak göstermek adına Ankara
Ün�vers�tes� C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı
Pol�t�ka Belges� temel alınmıştır. 



C T S  B İ R İ M L E R İ  V E  P O L İ T İ K A
B E L G E L E R İ  L İ S T E S İ

Ün�vers�te B�r�m Adı
Pol�t�ka
Belges�/D�ğer
Belgeler

Altınbaş Üniversitesi
C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı

Destek B�r�m�
C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı

Pol�t�ka Belges� 

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı
Pol�t�ka Belges�; C�nsel Tac�ze ve

C�nsel Saldırıya Karşı  Destek B�r�m�
Yönerges�

Yönergelerde bel�rt�len başvuru
merc��ler�: Anadolu Ün�vers�tes� Kadın

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkez�, Anadolu Ün�vers�tes�

Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k
Merkez�, Rektörlük, B�r�m am�rler�,

Mobb�ng Kurulu

YÖK Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�’n�n
10. maddes� uyarınca Uygulama

Yönerges�; YÖK Yönet�c�, Öğret�m
Elemanı ve Memurları D�s�pl�n

Yönetmel�ğ�’n�n 12’nc� maddes�;
Ps�koloj�k Tac�z (Mobb�ng) Önleme

Kurulu Yönerges�

C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı
Destek B�r�m� 

Atatürk Üniversitesi
Pol�t�ka Belges�nde bel�rt�len başvuru

merc��: ATAKSAM (Atatürk
Ün�vers�tes� Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkez�) 

C�ns�yet Ayrımcılığı, C�nsel Tac�z ve
Ş�ddete Karşı Pol�t�ka Belges�

Atılım Üniversitesi
Pol�t�ka Belges�nde bel�rt�len başvuru

merc��: Atılım Ün�vers�tes� KASAUM
Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ayrımcılık
İle C�nsel Tac�z Ve Saldırıyı Önlemeye

İl�şk�n Pol�t�ka Belges�

Başkent Üniversitesi
C�nsel Tac�ze ve Saldırıya Karşı Destek

Kom�tes�
C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı

Destek İlkeler� Pol�t�ka Belges�

Boğaziçi Üniversitesi*
C�nsel Tac�z� Önleme, Eğ�t�m ve

Destek Koord�natörlüğü
Et�k Yönetmel�ğ�,

Öğrenc� Et�k Kurulu, C�nsel Tac�z ve
Saldırı Vakaları Karşısında Tutum

Tavs�ye Rehber�
Tac�zden Koruma ve Korunma

Kılavuzu, Akadem�syenler �ç�n İlet�ş�m
Rehber�

Doğu Akdeniz
Üniversitesi

C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı 
 Destek B�r�m�

C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı 
 Destek B�r�m� Yönetmel�ğ�, C�nsel

Tac�z ve C�nsel Saldırıya Karşı Pol�t�ka
Belges�

Dokuz Eylül Üniversitesi
C�ns�yet Ayırımcılığı,

C�nsel Ş�ddet ve C�nsel Tac�ze Karşı
Destek B�r�m�

C�ns�yet Ayrımcılığı, Ş�ddet Ve C�nsel
Tac�ze Karşı Pol�t�ka Belges�

Ege Üniversitesi Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n�
Destekleme ve C�nsel Tac�z Önleme

B�r�m�n� Yürütme Kurulu

Et�k İlkeler,
Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Pol�t�ka

Belges� 

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

C�nsel Tac�z ve C�ns�yet Ayrımcılığını
Önleme Kurulu

ESOGÜ C�nsel Tac�z ve C�ns�yet
Ayrımcılığını Önleme Yönerges�

Galatasaray Üniversitesi
Toplumsal Araştırmalar Merkez�ne
bağlı C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı

Destek B�r�m�

TAM'ın s�tes�nden ulaşılab�lecek CTD
b�lg�lend�rme metn�
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https://www.altinbas.edu.tr/p/285/toplumsal-cinsiyet-esitligi-ve-kadin-calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi-tokamer
http://cts.ankara.edu.tr/
http://cts.ankara.edu.tr/
https://www.atilim.edu.tr/tr/kasaum/page/4112/cinsel-taciz-ve-saldiriya-karsi-destek
https://citok.boun.edu.tr/tr
https://cws.emu.edu.tr/tr/cts-birimi
https://cws.emu.edu.tr/tr/cts-birimi
https://cws.emu.edu.tr/tr/cts-birimi
https://dekaum.deu.edu.tr/try/
https://dekaum.deu.edu.tr/try/
https://kurulisleri.ege.edu.tr/tr-3637/e_u__toplumsal_cinsiyet_esitligini_destekleme_ve_cinsel_taciz_onleme_birimini_yonetme_kurulu.html


Ün�vers�te B�r�m Adı
Pol�t�ka
Belges�/D�ğer
Belgeler

Gazi Üniversitesi Mobb�ng B�r�m� İşley�ş Usul ve Esasları

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Ps�koloj�k Tac�z (Mobb�ng) Önleme
Yönerges�

C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı
Koruma ve Destek Kom�syonu

C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı
Koruma ve Destek Kom�syonu

Yönerges�

İstanbul Bilgi
Üniversitesi

C�nsel Tac�z� ve Saldırıyı Önleme
B�r�m� 

C�nsel Tac�z� ve Saldırıyı Önleme
B�r�m� Yönerges�, C�nsel Tac�z �ve

Saldırıyı Önlemeye Yönel�k Pol�t�ka
Belges�

İstanbul Gedik
Üniversitesi

Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddete
Karşı Destek B�r�m� Yönerges�,

Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddete
Karşı Pol�t�ka Belges�, Tanımlar ve Ac�l

Durumlar İç�n Başvuru Rehber�

İstanbul Okan
Üniversitesi

C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek
Çalışmaları Kom�syonu

C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek
İlkeler� Belges�, C�nsel Tac�z Karşısında

Uygulanacak Yöntem ve Alınacak
Önlemler Yönerges�

İstanbul Teknik
Üniversitesi 

İTÜ D�s�pl�n Soruşturmalarında
Uygulanacak Esaslar, 

İTÜ C�nsel Tac�z ve Ayrımcılığı Önleme
Yönerges� 

İzmir Yüksek
Teknolojileri Enstitüsü

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� İlke ve
Stratej�ler�

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z,
C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı

Önlemeye Yönel�k Pol�t�ka Belges�;
Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z,

C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önleme
B�r�m� Yönerges�

Kocaeli Üniversitesi Akadem�k Et�k İlkeler belges�nde yer
ver�l�yor. Ancak başvuru yollar açık

değ�l. 

Koç Üniversitesi Soruşturma Kom�tes� C�nsel Tac�z� Önleme Yönetmel�ğ�,
C�nsel Tac�z� Önleme

Eğ�t�m Programı 

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi**

C�nsel Tac�ze Karşı Et�k Kurul C�nsel Tac�ze Karşı Et�k Kurul
Yönerges�, C�nsel Tac�ze Karşı Et�k

İlkeler Belges�

Mobb�ng B�r�m�

Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddete
Karşı Destek B�r�m�

C�nsel Tac�z ve Ayrımcılığı Önleme
Kurulu

--

C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırıyı Önleme
B�r�m�

Et�k Kurul

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

C�nsel Tac�z ve Saldırı �le Mücadele
Kurulu 

C�nsel Tac�z ve Saldırı �le Mücadele
Kurulu Yönerges�

C T S  B İ R İ M L E R İ  V E  P O L İ T İ K A
B E L G E L E R İ  L İ S T E S İ
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http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/cinseltacizsaldirikorumadestek
https://ctsob.bilgi.edu.tr/tr/
https://ctsob.bilgi.edu.tr/tr/
https://www.okan.edu.tr/ctod/
https://www.gedik.edu.tr/arastirma/merkezler-ve-projeler/toplumsal-cinsiyete-dayali-siddeti-onleme-birimi
https://www.kaum.itu.edu.tr/tr/i-t-u-c-t-yonergesi/
https://khas.edu.tr/tr/universitede-yasam/citob
https://citsam.mu.edu.tr/
https://citsam.mu.edu.tr/


Ün�vers�te B�r�m Adı
Pol�t�ka
Belges�/D�ğer
Belgeler

Orta Doğu Teknik
Üniversitesi

Yönerge, İlke ve Stratej�ler, EGERA
Toplumsal C�ns�yet Duyarlı Yönet�ş�m,

EGERA Toplumsal C�ns�yet Duyarlı
İlet�ş�m

Özyeğin Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi C�nsel Tac�z Karşısında Uygulanacak
Yöntem ve Alınacak Önlemler

Yönerges�, C�nsel Tac�ze Karşı Önlem
ve Destek İlkeler� Belges�, C�nsel

Tac�ze Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ş�ddet�,
C�nsel Tac�z�

ve C�nsel Saldırıyı Önlemeye Yönel�k
Yönerge

Ufuk Üniversitesi

Üsküdar
Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n�
Destekleme ve C�nsel Tac�z� Önleme

B�r�m�

--

Toplumsal C�ns�yete Dayalı
Ş�ddet�, C�nsel Tac�z� ve C�nsel
Saldırıyı Önleme Kom�syonu

C�nsel Tac�z Karşı Önlem ve Destek
Çalışmaları Kom�tes�

C�nsel Tac�ze Karşı Önlem ve Destek
B�r�m� 

C�nsel Tac�z, Ps�koloj�k Baskı ve
Ayrımcılığı Önleme Kom�syonu

Toplumsal C�ns�yete
Dayalı Ayrımcılık, Ş�ddet ve C�nsel

Tac�z� Önleme Destek B�r�m�

C�nsel Tac�ze Karşı Önlem Ve Destek
B�r�m� Yönerges�

Tac�z ve Ayrımcılığı Önleme Yönerges�

Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ayrımcılık,
Ş�ddet ve C�nsel Tac�z� Önleme 

 Yönerges�

C�nsel Tac�z Önleme B�r�m� C�nsel Tac�z ve C�nsel Saldırı Önleme
Kurulu Yönerges�

C�nsel Tac�ze ve C�nsel Saldırıya Karşı
Destek B�r�m�

C�nsel Tac�z� ve C�nsel Saldırıyı
Önleme Yönerges�

*Boğaz�ç� Ün�vers�tes�'nde bulunan CİTÖK 2021 yılında f��len �şlevs�zleşt�r�lm�şt�r.  
**CTS b�r�m� kurmayı hedefleyen ve buna �l�şk�n çalışmalar yürüten ün�vers�teler
arasında M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�, Çukurova Ün�vers�tes�, Gaz�
Ün�vers�tes� ve İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes� yer almaktadır. 

CTS'ler�n kuruluşları, �şley�şler� ve karşılaştıkları zorluklar hakkında daha fazla b�lg�
ed�nmek �ç�n Ankara Ün�vers�tes� CTS B�r�m�’n�n �nternet s�tes�nde paylaşılmış olan,
pek çok ün�vers�teden akadem�syen�n katılımıyla 2012’den ber� düzenlenen çalıştay
raporlarını  �nceleyeb�l�r; Ankara Ün�vers�tes�, B�lg� Ün�vers�tes�, Boğaz�ç� Ün�vers�tes�,
Dokuz Eylül Ün�vers�tes�, Kad�r Has Ün�vers�tes�, Koç Ün�vers�tes�, M�mar S�nan ve
Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�, ODTÜ, Sabancı Ün�vers�tes� ve Van Yüzüncü Yıl
Ün�vers�tes�’nden akadem�syenler�n CTS b�r�mler�ne ve KASAUM’lara da�r deney�m
aktarımlarının bulunduğu 2018 yılında yayınlanmış "Ün�vers�telerde C�nsel Tac�z ve
Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları" �s�ml� k�taba ve Kad�r Has Ün�vers�tes�'n�n
hazırladığı "C�nsel ve Toplumsal C�ns�yete Dayalı Tac�z ve Saldırı Pol�t�kalarının
Anal�z�: Türk�ye'dek� Ün�vers�teler �ç�n Araç Set�" �s�ml� rapora göz atab�l�rs�n�z.

C T S  B İ R İ M L E R İ  V E  P O L İ T İ K A
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https://citob.metu.edu.tr/
https://www.sabanciuniv.edu/tr/cinsel-tacize-karsi-onlem-ve-ilkeler-belgesi
https://www.ufuk.edu.tr/cinsel-tacize-karsi-onlem-ve-destek-birimi
https://www.ufuk.edu.tr/cinsel-tacize-karsi-onlem-ve-destek-birimi
https://www.yyu.edu.tr/Birimler/954
https://catlakzemin.com/bogazici-universitesi-cinsel-tacizi-onleme-komisyonu-fiilen-kapatiliyor-mu-cemre-baytok-ile-soylesi/
http://cts.ankara.edu.tr/calistay-raporlari/
http://cts.ankara.edu.tr/calistay-raporlari/
http://cts.ankara.edu.tr/calistay-raporlari/
https://cws.emu.edu.tr/Documents/pdf/CTS%20kitap%20SON.pdf
https://gender.khas.edu.tr/tr/cinsel-ve-toplumsal-cinsiyete-dayali-taciz-ve-saldiri-politikalarinin-analizi-turkiyedeki


C T S  B İ R İ M İ  Y O K S A ?

C�nsel Tac�z ve Ş�ddet Önleme
B�r�mler�, 2547 sayılı
Yükseköğret�m Kanunu’nun 14.
maddes�ne dayalı olarak Senato
kararıyla kurulurlar. Yan�
ün�vers�te bünyes�nde b�r CTS
b�r�m� yoksa, öğrenc� ve
akadem�syenler dah�l bütün
ün�vers�te b�leşenler�n�n bu
b�r�m�n kurulmasına yönel�k
�dar� taleplerde bulunab�lmeler�
mümkündür. Ed�lecek bu
taleplerde Yükseköğret�m
Kanunu’nun 14. maddes� de
dah�l olmak üzere, 53. maddede
yer alan öğret�m elemanının
gerçekleşt�rd�ğ� c�nsel tac�ze
karşı öngörülen görevden
çıkarma cezası; YÖK Öğrenc�
D�s�pl�n Yönetmel�ğ�’n�n 8. , 9., 11.
ve 12. maddeler�nde öngörülen
uzaklaştırma, görevden çıkarma,
görevden alma cezaları ve
soruşturma zorunluluğu;
Yükseköğret�m Kurumları
Yönet�c�, Öğret�m Elemanı ve
Memurları D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�’n�n 17. maddes�nde
yer alan d�s�pl�n soruşturmasına
�l�şk�n usulle ün�vers�ten�n
kanunen bağlı olduğu
hatırlatılmalıdır. 

Bu kanun ve yönetmel�kler�n
yanında, ün�vers�ten�n YÖK
Genel  Kurulu’nun 9 Kasım 2015
tar�hl� Yükseköğret�m Kurumları
Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�
Tutum Belges� ve
Yükseköğret�m Kurulu 2015
“Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�ne
Duyarlı Ün�vers�te Çalıştayı”
Öner�ler�’ne paralel hareket
etmeler� gerekt�ğ� üzer�nde
durulab�l�r.

2015 tar�hl� Tutum Belges�’n�n
üçüncü başlığında
“yerleşkelerde güvenl� yaşamın
sağlanması �ç�n c�nsel tac�z ve
c�nsel saldırıyla �lg�l�
b�lg�lend�rme, ulaşılab�l�r
başvuru yerler� ve d�ğer
gerekler� (aydınlatma, ulaşım
vb.) yer�ne get�rmek” denerek
ün�vers�ten�n CTS b�r�mler� açma
ve b�r�mlerde akt�f şek�lde
faal�yet yürütüldüğünden em�n
olma sorumluluğu açıkça yer
almıştır. Çalıştay’da yer alan
öner�lerde de y�ne paralel olarak
“Yükseköğret�m Kurulunca,
Yükseköğret�m Kurumları
Yönet�c�, Öğret�m Elemanları ve
Memurları D�s�pl�n Yönetmel�ğ�
�le Yükseköğret�m Kurumları
Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�’nde c�nsel tac�z,
c�nsel saldırı, mobb�ng g�b�
davranışlara yönel�k yen�
düzenleme yapılması �ç�n b�r
çalışma başlatılması” ve
“Yükseköğret�m Kurulu
bünyes�nde, ün�vers�telerde
cereyan eden kadın öğret�m
elemanlarına yönel�k ş�ddet,
mobb�ng, tac�z g�b� olayların
değerlend�r�lmes�, bu öğret�m
elemanlarının statüler�n�n
güçlend�r�lmes�, karşılaştıkları
zorluklara karşı alınacak
tedb�rler konusunda çalışmalar
yanında ayrıca mobb�ng
of�sler�n�n, of�sler�n�n, kadın
akadem�syenler�n, kız
öğrenc�ler�m�z�n
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C T S  B İ R İ M İ  Y O K S A ?

Eğer ün�vers�ten�zde Kadın
Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkez�
(KAM/KASAUM) ya da
Toplumsal C�ns�yet ve Kadın
Çalışmaları Yüksek L�sans
Programı bulunuyorsa bu
merkez ve bölümlere
danışmak,
S�v�l toplum kuruluşlarına
danışmak (Örneğ�n: LGBTİ+
dernekler�, C�nsel Ş�ddetle
Mücadele Derneğ�, Kadınlara
Hukuk� Destek Merkez�
Derneğ�, Ankara Barosu
Gel�nc�k Merkez� g�b�),
Bulunduğunuz şeh�rdek�
Barolar ve/ya Baroların Kadın
Merkezler� �le Ankara,
İstanbul, İzm�r ve
D�yarbakır’da bulunan
LGBTİ+ Hakları Kom�syonları
ve Merkezler�’ne danışmak, 

ve kadın çalışanların sorunlarını
doğrudan �leteb�lecekler� b�r
kanal oluşturmak üzere
ün�vers�teler�m�zde üst düzey
yönet�c�l�k yapmış b�r kadın
öğret�m üyes� başkanlığında
“Akadem�de Kadın Çalışmaları
ve Sorunları B�r�m�”
oluşturulması” hususları yer
almıştır. 

CTS B�r�m� olmayan ün�vers�te
mensupları, yukarıda bahsed�len
kanun maddeler�, YÖK belges�
ve çalıştay öner�ler� uyarınca
�dar� b�r talepte bulunarak
ün�vers�teler� bünyes�nde CTS
b�r�m� kurma faal�yetler�ne
başlayab�lecekler� g�b�
yaşadıkları tac�z, saldırı ve
ş�ddet� b�ld�rmek ve destek
almak �ç�n başka yollar da
bulunmaktadır: 

Ün�vers�ten�zdek� Kadın
Çalışmaları Topluluğu
ve/veya LGBTİ+ Topluluğu
bulunuyorsa buradak�
akranlarınızla dayanışmak,
Bu öğrenc� topluluklarında
C�nsel tac�z ve/veya c�nsel
saldırının önlenmes�ne
yönel�k çalışmalar yaparak
gündem oluşturmak bu
yollardan bazılarıdır. 

Örneğ�n CTS B�r�m� bulunmayan
ün�vers�teler�n de dah�l olduğu
C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı
Ün�vers�teler Arası İlet�ş�m Ağı
bulunmaktadır. Bu ağ,
ün�vers�teler� toplumsal c�ns�yet
eş�tl�ğ�n� gözeten, eş�ts�z ve
ayrımcı davranışların önlenmes�
�ç�n mücadele eden kurumlar
olan CTS B�r�mler�n�n; tac�z,
saldırı ve ayrımcılığın önlenmes�
�ç�n gel�şt�r�lecek pol�t�ka
belgeler�n�n önem�n�
vurgulamıştır. Ağın düzenled�ğ�
çalıştaylarda CTS B�r�m� bulunan
ün�vers�telere ek olarak Erc�yes
Ün�vers�tes�, Gaz�antep
Ün�vers�tes�, İnönü Ün�vers�tes�,
Nevşeh�r Ün�vers�tes�, Maltepe
Ün�vers�tes�, Mers�n Ün�vers�tes�,
Özyeğ�n Ün�vers�tes�, Trakya
Ün�vers�tes� g�b� çeş�tl�
ün�vers�teler yer almaktadır. 
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Atölyeler, çeş�tl� şeh�rlerdek� 20
ün�vers�ten�n mensuplarından
(öğrenc�, �dar� personel,
akadem�k personel) oluşan üç
farklı grup �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Atölyeler�n b�lg� aktarımı Sel�n
Altay ve E. Ege Tektaş tarafından
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

B�lg� aktarımı kısmı, hang�
ün�vers�telerde akt�f şek�lde CTS
b�r�mler�n�n bulunduğu, hang�
ün�vers�telerde CTS b�r�m�
kurma çalışmalarının devam
ett�ğ� ve hang�ler�nde herhang�
b�r şek�lde çalışma veya pol�t�ka
belges�n�n bulunmadığı b�lg�s�
ver�lerek başlamıştır. 

Bunun ardından, CTS b�r�mler�
�ç�n tanımları ve ayrımları önem
�fade eden c�nsel tac�z, c�nsel
saldırı, c�nsel �st�smar, ısrarlı
tak�p, m�s�lleme, ödüllend�rme
vaad� g�b� kavramlar yalnızca
�smen bel�rt�lm�ş, üzer�ne detaylı
b�lg� ed�nmek �steyen
katılımcılar �ç�n kavramların
detaylarını �çeren b�r l�nk
paylaşılmıştır. Bu kavramlardan
sonra, katılımcılardan CTS
b�r�mler�n�n dayandığı temel
�lkeler� tanımlamaları
�stenm�şt�r. Bu �lkeler, g�zl�l�k,
özen gösterme, güven, beyanın
esas alınması ve onarıcı adalet
�lkeler�d�r. İlkeler üzer�ne yapılan
tartışmanın ardından CTS
b�r�mler�n�n yönergeler�nde yer
alan CTS b�r�mler�n�n kapsamı,
�şley�ş şek�ller� ve b�r�mlere
b�ld�r�m ve ş�kayet usuller�
ver�lm�şt�r.  

Atölyen�n �k�nc� kısmında,
atölyede yer alan herkes b�r CTS
kom�syonundaymış g�b� varolan
b�r CTS b�r�m� �ç�n pol�t�ka
öner�ler�nde bulunmuştur.
Kom�syon üyeler� pol�t�ka
öner�ler�n�n yanında şu anda
CTS b�r�mler�n�n �şley�ş� �le �lg�l�
yaşanan sorunların yanında
ün�vers�te bünyes�nde b�r
b�leşen olarak var olmanın
zorluklarından da
bahsetm�şlerd�r. Atölyen�n her
üç gününde de CTS’ler�n
�şley�ş�ne da�r benzer sorunlar ve
end�şeler d�le get�r�lm�ş olsa da
çok farklı pol�t�ka öner�ler� ve
eleşt�r�ler de paylaşılmıştır. 

Atölyelerde en sık konuşulan
konular arasında ün�vers�te
bünyes�nde b�r CTS b�r�m�
olmasına rağmen ün�vers�te
b�leşenler�n�n bu b�r�m�n
varlığından haberdar olmaması
yer almıştır. Katılımcılar, bu
b�lg�n�n eks�kl�ğ�nden dolayı,
b�rçok ün�vers�te b�leşen�n�n
yalnızca c�nsel tac�z veya saldırı
durumunda CTS b�r�mler�nden
haberdar olduklarını ve bu ac�l
durum anında ed�n�len b�lg�n�n
b�r�m�n önleme faal�yetler�ne
herhang� b�r katkısı olmadığını,
yalnızca ac�l destek h�zmet�
sağlayab�ld�ğ�n� aktarmıştır. 
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CTS b�r�mler�n�n varlığının
b�l�nmemes�n�n doğal b�r
sonucu olarak b�r�mler�n
kapsamının b�l�nmed�ğ� ve
hang� konularda bu b�r�mlerden
h�zmet talep ed�leb�leceğ� ve
dayanışma hal�nde olunacağı
b�lg�s�ne ne öğrenc�ler
tarafından ne de d�ğer
ün�vers�te b�leşenler� tarafından
sah�p olunduğu üzer�nde
durulan d�ğer konular arasında
yer almıştır.

CTS b�r�mler�n�n de özell�kle
öğrenc�ler�n deney�mler�ne uzak
oluşu ve öğrenc� �le CTS arasında
olan bu mesafen�n varlığının
b�r�m�n �şley�ş�n� etk�led�ğ�
üzer�nde sıkça durulan b�r başka
konu olmuştur. CTS b�r�mler�nde
k�mler�n görev aldığı,
öğrenc�ler�n b�r�m �çer�s�nde var
olup olamadığı, var
olab�l�yorlarsa hang� koşullarda
var olab�ld�kler� sıkça sorulan
sorulardandır. CTS b�r�mler� �le
başta öğrenc�ler olmak üzere
tüm ün�vers�te b�leşenler�
arasında olan bu mesafen�n
b�r�mler�n er�ş�leb�l�rl�ğ�
açısından sorun teşk�l ett�ğ�
aktarılmıştır. 
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G�zl�l�k, özen gösterme, güven, beyanın esas alınması ve onarıcı adalet
�lkeler�n�n yanında şeffaflık, kapsayıcılık ve tarafsızlık da CTS
b�r�mler�n�n �şley�ş �lkeler�n�n arasında yer almalıdır. 
Ün�vers�te b�r�mler�n�n dışarıya h�zmet verd�ğ� durumlar (ün�vers�te
hastanes�, z�yaretç�ler, kütüphane kullanımı vb.) da CTS b�r�mler�n�n
kapsamına alınmalı ve bu kapsam açık b�r şek�lde ün�vers�te
mensuplarıyla paylaşılmalıdır. 

B�r�mlere başvuru süreçler�n�n açık b�r şek�lde bel�rt�lmes� ve bu
b�lg�ler�n güncel olduğundan em�n olunması gerekmekted�r. Bundan
kasıt, özell�kle b�r�mler�n �nternet s�teler�nde c�nsel tac�z ve saldırıya
karşı tanımlar, başvuru yolları, kom�syon üyeler�, sürec�n nasıl
�şleyeceğ� g�b� her türlü b�lg�n�n yer almasıdır. 
CTS B�r�m�ne da�r hazırlanacak s�tede sıkça sorulan sorular ve öneml�
�let�ş�m adresler�, dernekler�n l�stes� de paylaşılmalıdır. (Okan
Ün�vers�tes� CTOD sayfasında S.S.S. ve başvuru yollarının açıklandığı
sayfada dernek ve baro b�lg�ler�ne yer ver�lm�şt�r. Ün�vers�tede
bulunan yabancı uyruklu öğrenc�ler de gözet�lerek “Yabancı Uyruklu
Kadınları Destekleme Derneğ�”n�n �let�ş�m adres� ver�lm�şt�r.)
B�r�mlere başvurunun 7 gün 24 saat, �ş veya tat�l günü fark etmeks�z�n
yapılab�lmes� �ç�n ac�l başvuru hattının açılmalı, bu hattın başında 
 yetk�n b�r� olduğuna em�n olunmalı ve bu ac�l hattın varlığının
b�l�nmes� �ç�n ün�vers�ten�n herkes tarafından yaygın olarak kullanılan
ortak alanlarında (yurtlar, yemekhane, kütüphane vb.)
yaygınlaştırıldığından em�n olunmalıdır. (Boğaz�ç� Ün�vers�tes� CİTÖK
Ac�l Hattı buna benzer b�r uygulama olarak örnek göster�leb�l�r.)
B�r�mler �nternet s�teler�ne,  �nternet s�tes� üzer�nden başvuru
yapılab�lecek b�r alan koymalı veya başvuru formunu dosya olarak
�nternet s�tes�ne eklemel�d�rler. 
B�r�mler, s�v�l toplum kuruluşları ve d�ğer örgütlerle daha akt�f şek�lde
dayanışma �çer�s�nde olmalıdır. Özell�kle ün�vers�te �çer�s�nde faal�yet
gösteren öğrenc� toplulukları ve kulüpler, b�r�m�n ün�vers�tede
duyurulması ve �şlerl�ğ�, farkındalık eğ�t�mler�n�n yaygınlaştırılması
konusunda b�r�me destekte bulunab�l�rler. 

Atölyen�n �k�nc� kısmında yapılan CTS B�r�m� rolü yapma oyununda,
katılımcılar tarafından b�r�m�n �şley�ş�n�n artırılması ve b�r�m�n yönerge ve
pol�t�ka met�nler�nde yer alması gereken öneml� hususlar üzer�ne
öner�lerde bulunulmuştur. Bu öner�ler aşağıdak� şek�lde sıralanab�l�r:
(B�r�mlere da�r yapılan araştırmada, atölyede get�r�len öner�lere benzer
uygulamaları gerçekleşt�ren b�r�mler�n örnekler� parantez �ç�nde
ver�lm�şt�r.)

Pol�t�ka Belgeler� �ç�n Öner�ler:

B�r�mler İç�n Öner�ler: 

http://okan.edu.tr/ctod/sayfa/6600/sikca-sorulan-sorular/
https://www.okan.edu.tr/ctod/sayfa/6853/cinsel-taciz-durumunu-bildirmek-ve-basvuru/
https://citok.boun.edu.tr/en/content/cit%C3%B6ke-ula%C5%9Fabilirsiniz
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B�r�mlerde ve kurullarda fem�n�st ve ku�r s�v�l toplum kuruluşları �le
�şb�rl�ğ� �ç�nde olunması hem b�r�mler�n güncell�ğ� hem de süreçler�n
tarafsız �şlemes� �ç�n öneml�d�r. (Ankara Ün�vers�tes� CTS b�r�m�n�n
“Kurulda ayrıca �dar� personelden, öğrenc�lerden ve konuyla �lg�l�
çalışan s�v�l toplum kuruluşundan b�rer üyen�n yer alması zorunludur”
�fades� bu uygulamaya örnek olarak göster�leb�l�r.)
B�r�mlerde öğrenc�ler karar alma ve pol�t�ka yapma süreçler�nde akt�f
rol almalıdır. (Ankara Ün�vers�tes� CTS B�r�m� Öğrenc� Tems�lc�ler
Mecl�s�'n�n varlığı buna örnek olarak göster�leb�l�r.)
B�r�mlerle, ün�vers�te bünyes�nde akt�f şek�lde faal�yet gösteren
LGBTQAİ+ toplulukları ve kadın çalışmaları toplulukları �le
dayanışmanın artırılması sağlanmalıdır. (Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Kadın
Araştırmaları Kulübü ve (2021 yılına kadar) Boğaz�ç� LGBTİ+ Çalışmaları
Kulübü’nün CİTÖK’e tems�lc� göndermes� buna örnek olarak
ver�leb�l�r.) 
İnternet s�tes�nde yer alan başvuru formunda �k�l� c�ns�yete �l�şk�n soru
sorulmamalı veya b�lg� �stenmemel�d�r. Tac�z türler�n�n tanımları
�steyen k�ş�ler�n er�şeb�leceğ� şek�lde başvuru formuna �l�şt�r�lmel� ve
k�ş�ler�n �sterlerse hang� tac�z türüne maruz kaldıklarını bel�rtmeler�
�steneb�l�r. Tac�ze maruz�yet�n kampüs �ç�nde m� yoksa dışında mı
gerçekleşt�ğ�, hayatta kalanın kend�s�yle nasıl �let�ş�me geç�lmes�n�
�sted�ğ� g�b� sorular bu forma eklenmel�d�r. (Ufuk Ün�vers�tes�’n�n
s�tes�nde bulunan başvuru formu gelen öner�lere en yakın form
şekl�d�r.) 
Başvuru formunda mobb�nge �l�şk�n sorulara da yer ver�lmel�d�r. 
B�r�mlerde mobb�ng� önley�c� mekan�zmaların güçlend�r�lmes�ne
�l�şk�n çalışmalar da gerçekleşt�r�lmel�d�r. Bu çalışmalardan kasıt
yukarıda c�nsel tac�z ve saldırıya karşı ver�len eğ�t�mler�n benzerler�n�n
tüm ün�vers�te b�leşenler�ne mobb�ng hakkında da ver�lmes�d�r. 
Akadem�syenler tarafından öğrenc�lere uygulanan mobb�ng c�dd�ye
alınmalıdır. Akadem�syen ve öğrenc� arasındak� h�yerarş� d�nam�kler�
b�r�mler tarafından yen�den düşünülmel�d�r ve bu konuda öğrenc�y�
yalnız h�ssett�rmemeye özen göster�lmel�d�r. 
Yurtdışındak� ün�vers�telerdek� �y� örnek ve uygulamalar göz önünde
bulundurulmalı ve bu şek�lde b�r�mler�n �şley�şler� ve kapsamları
gel�şt�r�lmel�d�r. 

Ün�vers�te bünyes�nde hang� eylemler�n tac�z kapsamına g�receğ�ne
�l�şk�n eğ�t�mler yaygınlaştırılmalıdır. Bu eğ�t�mler yalnızca öğrenc�lere
yönel�k değ�l, akadem�k personel, �dar� personel, tem�zl�k görevl�ler�  ve
güvenl�k görevl�ler� olmak üzere tüm ün�vers�te b�leşenler�ne yönel�k
gerçekleşt�r�lmel�d�r. 

Eğ�t�mlere Da�r Öner�ler: 

http://cts.ankara.edu.tr/cts-ogrenci-temsilciler-meclisi/
https://www.ufuk.edu.tr/gorusme-basvurusu
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Ün�vers�te b�leşenler� hem c�nsel tac�z ve saldırı durumunda sah�p
oldukları haklar konusunda b�lg�lend�r�lmel� hem de c�nsel tac�z ve
saldırıyı gerçekleşt�rmeler� durumunda karşı karşıya kalacakları
hukuk� ve �dar� yaptırımlar konusunda uyarılmalıdırlar. 
Bu eğ�t�mler�n yanında, akadem�k personele yönel�k, akadem�k
personel�n öğrenc�lerle �l�şk�ler�nde öğrenc�-akadem�syen sınırının
gözet�lmes� ve �k� grubun da bu sınırlarına da�r b�lg�lend�r�c�
eğ�t�mler�n arttırılması sağlanmalıdır. 
Bu eğ�t�m� tamamlayan ün�vers�te b�leşenler�ne sert�f�ka ver�lmes� ve
bu sert�f�kaların görünür olması sağlanmalıdır.
Söz konusu eğ�t�mlere �l�şk�n duyuruların sık sık yapılması ve bu
eğ�t�mlere katılımın zorunlu tutulması gerekmekted�r. Bu zorunluluk,
konuya �l�şk�n döneml�k kred�s�z veya 1 kred�l�k zorunlu dersler�n
açılması ve her ün�vers�te b�leşen�n�n bu ders� aldığından em�n
olunması şekl�nde gerçekleşt�r�leb�l�r. 
Ün�vers�te yaşamına da�r ver�len 1. sınıf dersler�n�n �çer�kler�ne de CTS
b�r�mler�, �şley�ş ve başvuru yöntemler�ne �l�şk�n b�lg� eklenmel�d�r. 

CTS b�r�mler�n�n ün�vers�tede görünürlüğünün artırılması adına
fakülte bazlı duyuru ve yaygınlaştırma çalışmaları
gerçekleşt�r�lmel�d�r. CTS b�r�mler�n�n gerçekleşt�rd�ğ� etk�nl�klerde
fakülte ve �dar� b�r�mlerden tems�lc�ler�n olması ün�vers�te �le CTS
b�r�mler�n�n �let�ş�m�n� artıracaktır. 
Ün�vers�teler kend� �nternet s�teler�n�n ana sayfasına CTS b�r�mler�n�n
�nternet s�tes�ne hızlı er�ş�me �mkan verecek b�r sekme
yerleşt�rmel�d�rler. (Kad�r Has Ün�vers�tes� s�tes�n�n anasayfasında
“Kampüste Yaşam” sekmes�nde CİTÖB’e yer ayrılmıştır.)
Ün�vers�tede b�r CTS b�r�m� yoksa, �nternet s�tes�n�n ana sayfasında
c�nsel tac�z ve saldırı durumunda neler yapılab�leceğ�ne �l�şk�n
b�lg�lend�rme yer almalıdır. 
Ün�vers�ten�n herkes tarafından yaygın olarak kullanılan ortak
alanlarında CTS b�r�m�ne ya da tac�z� önlemeye da�r eğ�t�c� �çer�klere
er�şeb�lecek QR kod �çeren st�ckerlar yapıştırılmalıdır. Ün�vers�te
b�leşenler�ne aynı zamanda bu konularda düzenl� b�lg�lend�r�c� ma�l
atılması sağlanmalıdır.  
CTS b�r�mler�n�n �şley�ş�, kapsamı ve başvuru yollarına �l�şk�n broşürler
ve �nfograf�kler hazırlanmalı, bu �çer�kler yaygınlaştırılmalıdır. (Atılım
Ün�vers�tes�, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� ve Kad�r Has Ün�vers�tes�’n�n
hazırladığı broşürler buna örnek olarak ver�leb�l�r.)
Hazırlanan �çer�klerde d�l kapsayıcı olmalıdır. Tanımlar detaylı
ver�lmemel�, anlaşılır/yalın b�r d�l kullanılmalı ve tet�kley�c�l�kten uzak
durulmalıdır. Em�r k�p� yer�ne yönlend�r�c� ve destekley�c� b�r d�l terc�h
ed�lmel�d�r. (Kad�r Has Ün�vers�tes� CİTÖB’ün s�tes�nde yönlend�r�c� ve
destekley�c� b�r d�l kullanılmıştır.)

Yaygınlaştırma Öner�ler�: 

https://khas.edu.tr/tr
https://khas.edu.tr/tr/universitede-yasam/citob
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Broşürlerdek� tanımların detaylı b�lg�s�n� ed�nmek �steyenler �ç�n QR
kod oluşturulab�l�r ve bu şek�lde o tanımlara er�ş�m sağlanab�l�r.
B�lg�ler�n ve term�noloj�n�n güncel olması �ç�n aynı QR kod �le ulaşılan
b�lg�ler sürekl� güncelleneb�l�r. Bu şek�lde kapsayıcılık sağlanacaktır. 
Broşürler�n �çer�ğ�ne �l�şk�n topluluklardan ve öğrenc�lerden gelen
rev�ze öner�ler� d�kkate alınmalı ve görüşler d�nlenmel�d�r. 
B�r�mler tarafından öğrenc�lere er�ş�leb�l�rl�ğ�n artırılması adına
oryantasyon haftasında CTS b�r�mler�ne da�r b�lg�lend�r�c� �çer�kler
eklenmel�d�r. Oryantasyon haftasında b�r�m tanıtılıyorsa
yaygınlaştırmak ve öğrenc�ler�n katılımını sağlamak adına
gel�şt�r�lmel�d�r. 
Ün�vers�tede öğrenc�ler tarafından alınması zorunlu olan Türkçe ve
Tar�h dersler� ya da ün�vers�tedek� çoğu öğrenc�n�n almak zorunda
olduğu havuz dersler�n�n �lk haftasında CTS b�r�mler�n�n varlığına; eğer
b�r�m yoksa tac�z durumunda başvuru yollarına da�r b�lg�lend�rme
yapılmalı, aynı zamanda bu b�lg�lend�rme ma�l yoluyla da �let�lmel�d�r. 
Telegram g�b� platformların kullanımı yaygınlaştırılarak er�ş�leb�l�rl�k
artırılab�l�r. 

CTS B�r�m� olmayan ün�vers�telerde b�r�mler�n kurulması
desteklenmel�, hal�hazırda CTS b�r�m� olan ün�vers�telerdek� b�r�mler
�y�leşt�r�lmel� ve desteklenmel�d�r.
Eğ�t�mlerle aktarılan ve üzer�nde durulan hukuk� ve �dar� yaptırımların
ün�vers�te yönet�m� tarafından uygulandığından em�n olunmalıdır. 
Öğrenc�ler� d�nlemeye yönel�k forumlar veya oturumlar düzenlenmel�,
öğrenc�ler�n konuya �l�şk�n deney�m aktarımları d�kkate alınmalı, bu
deney�mler pol�t�ka üretme süreçler�nde göz önünde
bulundurulmalıdır. 

Ün�vers�te Yönet�mler�nden Talepler: 

*** İnternet s�tes� olan CTS b�r�mler� �ncelend�ğ�nde, atölyelerde get�r�len
öner�lere en yakın �nternet s�teler� şunlardır: Ankara Ün�vers�tes� CTS
B�r�m�; B�lg� Ün�vers�tes� CTSOB; Boğaz�ç� Ün�vers�tes� CİTÖK; Kad�r Has
Ün�vers�tes� CİTÖB; ODTÜ CİTÖB ve Ufuk Ün�vers�tes� CTOD. 

http://cts.ankara.edu.tr/
https://ctsob.bilgi.edu.tr/tr/
https://citok.boun.edu.tr/tr
https://khas.edu.tr/tr/universitede-yasam/citob
https://citob.metu.edu.tr/
https://www.ufuk.edu.tr/cinsel-tacize-karsi-onlem-ve-destek-birimi
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Hayatta kalan merkezl� ve travma konusunda b�lg�l� olmak,
Kapsayıcı ve kes�ş�msel olmak,
Kültürel olarak duyarlı olmak,
Er�ş�leb�l�r ve sade b�r d�lle yazılmış met�nler yayınlamak,
Rıza kavramını tanımlamak

Öğrenc�lerden, personelden, fakülteden ve üst yönet�mden
tems�lc�lerle eğ�t�m ve önleme çabalarını denetlemek �ç�n b�r kom�te
oluşturmak,
Ün�vers�ten�n tüm mensupları �ç�n rıza, c�nsel ş�ddet ve tac�z ve �fşaya
travmaya da�r b�l�nçl� cevaplar; tac�z�n sonuçları konusunda eğ�t�mler
sağlamak,
Çeş�tl� kanallar yoluyla ün�vers�te mensuplarının katılımıyla düzenl�
kampüs güvenl�ğ�ne da�r �ncelemeler�n gerçekleşt�r�leceğ� taahhüdü
vermek,
Ün�vers�telerde rıza kültürünü* yaratmak ve yaygınlaştırmak

B�r tac�z olayını b�ld�rmeler� gerek�yorsa k�me g�tmeler� gerekt�ğ� ve
bunu yapmak �ç�n neye hazırlanmaları gerekt�ğ� konusunda net b�r
prosedür bel�rlemek,
Oluşturulan prosedürü, pol�t�ka belges�n� ve b�r�me da�r b�lg�ler�
yaygınlaştırmak,
Hızlı harekete geçmek ve her ş�kayet� her zaman c�dd�ye almak 
Anon�m beyanlara �z�n vermek ancak bu beyanların nasıl ele
alınacağını açıkça bel�rtmek,

Atölyelerde gelen öner�ler dışında, ün�vers�te kampüsler�nde c�nsel ş�ddet
ve tac�z�n önlenmes�ne get�r�len öner�ler �ç�n Avrupa ve Kuzey
Amer�ka’dak� yöntemlere baktığımızda karşımıza pek çok örnek ve
rehber çıktı. Bu öner�lerden bazılarını s�zler �ç�n çev�rd�k. 

Kanada Kamu Çalışanları Send�kası’nın hazırladığı “C�nsel Ş�ddet ve Tac�z
Konusunda L�se Sonrası Kurumsal Pol�t�kalar Kontrol L�stes�” �s�ml�
rehberde, Berkeley Care Center tarafından hazırlanan “Fakülten�zde
C�nsel Tac�z�n Önlenmes�” �s�ml� rehberde ve Kanada Öğrenc�
Federasyonu–Ontar�o’nun yayınladığı “Kampüslerde Onay Kültürünü
Yaratmak �ç�n Araç Set�” �s�ml� belgede şu öner�ler get�r�lm�şt�r:

Kurum Pol�t�kasına Öner�ler:

Önlemek �ç�n Kurum Pol�t�kasına Öner�ler:

 
*Rıza kültürü, geçerl� olan seks anlatısının karşılıklı rızaya odaklandığı b�r
kültürdür. K�msey� h�çb�r şeye zorlamayan, bedensel özerkl�ğe saygı
duyan ve k�ş�n�n kend� �stek ve �ht�yaçlarını her zaman en �y�
değerlend�ren olduğu �nancına dayanan b�r kültürdür. 

İşley�şe İl�şk�n Kurum Pol�t�kasına Öner�ler:
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Sözler�n�z ve eylemler�n�z aracılığıyla, k�m olduklarına veya olayın ne
kadar küçük olduğuna bakılmaksızın yardım �ç�n s�ze geleb�lecekler�n�
b�lmeler�n� sağlamak
Başvuranların mevcut sürec�n kend�ler� �ç�n yararlı olup olmadığına
karar vermeler�ne �z�n vererek farklı süreçler arasında harekete �z�n
vermek
B�r soruşturma veya başka b�r prosedür yürütülürken hayatta
kalanları korumak ve kampüs topluluğunu korumak �ç�n geç�c�
tedb�rler�n kullanılmasını sağlamak
D�l� b�lmeyen/hak�m olmayan veya engell� k�ş�ler �ç�n çev�r� veya
yardımcı c�hazlar g�b� er�ş�leb�l�rl�ğ� sağlamak �ç�n hang� önlemler�n
mevcut olduğunu bel�rlemek
Arabuluculuk asla uygun değ�ld�r. Arabuluculuk sorunludur çünkü her
�k� tarafın da eylemler� �ç�n hesap vermes�n� gerekt�r�r ve c�nsel ş�ddete
maruz kalmış b�r k�ş�, eylemler�n�n c�nsel tac�ze veya saldırıya yol
açtığını asla h�ssetmemel�d�r. 
B�r soruşturmadan sonra tac�z kanıtlandığında uygun d�s�pl�n cezasını
uygulamak
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