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Galatasaray Üniversitesi
Toplumsal Araştırmalar Merkezi
Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı
Destek Birimi
Toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkan cinsiyetçilik ve cinsiyet ayrımcılığı, erkek
egemen yapılardan beslenen ve bu yapıları yeniden üreten eşitsizliğin yaygın ama görünmez
kalan bir yansımasıdır. Bu bağlamda cinsel taciz diğer nedenler yanında toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinden kaynaklanan bir ayrımcılık formudur. Ayrıca cinsel taciz mağdurlarını çok çeşitli
biçimlerde olumsuz etkileyebilen bir hak ihlali olduğundan suç teşkil etmektedir.
Bir hak ihlali olmasının yanı sıra cinsel taciz ve saldırı kesinlikle görmezden gelinmemeli ve
tacize hiçbir koşulda müsamaha gösterilmemelidir.
Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Destek Biriminin başlıca görevleri arasında, Galatasaray
Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak
üzere Galatasaray Üniversitesinin tüm bileşenlerinin karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel
taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, farkındalık sağlayıcı çalışmalar yürütmek, cinsel
taciz ve saldırıya uğradığına ilişkin şikâyette bulunanlara hukuki ve psikolojik destek vermek ve
bu kişilerin mağduriyetlerini giderici çözüm yolları aramalarına yardımcı olmak yer almaktadır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8 Mart 2016’da Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Tutum Belgesi yayınlamıştır.
Belgeye göre, yöneticiler, idari ile akademik personel ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği
anlayışını kazandıracak faaliyetlerde ve düzenlemelerde bulunacak, güvenli bir yaşam çevresi
yaratılması, bununla ilgili cinsel taciz ve saldırı dâhil her türlü taciz ile şiddete hiçbir şekilde
müsamaha edilmemesine ilişkin çalışmalar yürütmekle yükümlüdürler. (Ek1)
(http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22712333/YOK_Tutum_belgesi.pdf/)
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CTD nedir?
Galatasaray Üniversitesi’nde 2013 yılından beri Toplumsal Araştırmalar Merkezi Toplumsal
Cinsiyet Araştırmalar Birimi çatısı altında faaliyette olan Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Destek
çalışmaları yapan bir birimdir.

CTD’nin faaliyetleri nelerdir?
Üniversitede cinsel taciz ve saldırı konusunda farkındalık yaratmak, cinsel tacize maruz
kaldığını veya tanık olduğunu düşünen bireylere destek mekanizmaları (güvenlik, psikolojik,
disiplin uygulamaları) sunmak, başvuruları tüm aşamalarda takip etmek.

CTD’ye kimler başvurabilir?
Cinsel taciz ve saldırı hakkında bilgi almak isteyenler, cinsel tacize maruz kaldığını ya da tanık
olduğunu düşünenler.

CTD’nin çalışma ilkeleri nelerdir?
CTD’ye başvuruda gönüllük esastır. Yapılan tüm başvurularda bireylerin kimliklerini ve özel
yaşamlarını koruyacak şekilde gizlilik ilkesi gözetilir.

CTD’ye nasıl ulaşabilirim?
ctd@gsu.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz (bu adrese yalnızca komite üyelerinin
erişimi vardır).
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Cinsel Taciz ve Saldırı Nedir?
Rızaya dayalı olmayan cinsel içerikli, rahatsızlık verici söz, tavır ve davranışlardır. Cinsel taciz,
maruz kalan kişide kafa karışıklığı, şok, anlamlandıramama gibi tepkilere yol açabilir. Bu
nedenle, cinsel taciz veya saldırıya maruz kaldığını düşünen kişinin, yaşadığı olayın niteliğinden
emin olmasa dahi, bu durumu kendisine yol gösterecek birime (CTD, Dekanlıklar vb.) ya da
kişiye (akademik danışman, psikolog, yönetici vb.) aktarması, atacağı ilk adımdır.

Aşağıdaki örnekler bu listeyle sınırlı olmamakla birlikte cinsel taciz türleridir:
• Laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak.
• Flört etmek için olağanın ötesinde ısrarcı davranışlarda bulunmak.
• Pornografik materyal ile rahatsız etmek.
• Kişinin cinsel yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek.
• Cinsiyete veya cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine ilişkin ayrımcı söz ve
eylemlerde bulunmak.
• Takip etmek, tehdit etmek, telefon ya da elektronik ortamda sıklıkla rahatsız
etmek.
• Cinsel içerikli teklife uymadığı takdirde bedeller ödeyeceğini, uyduğu
takdirde ise kazançlar sağlayacağını açık olarak söylemek veya ima yoluyla
belirtmek.
• Rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığını
ihlal emek; sarılmak, okşamak, ellemek, dokunmak gibi.
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Cinsel tacize/saldırıya maruz kaldığınızı düşünüyorsanız neler
yapmalısınız?
•Yalnız/çaresiz olmadığını ve Galatasaray Üniversitesi’nin bu konuda yanında
olduğunu/olacağını bilmek.
• Cinsel tacize açık olabileceğini düşündüğü durum ve kişilerden uzak durmak.
• Davranışın rahatsızlık verdiği konusunda kişiyi açık şekilde uyarmak, istenmeyen cinsel
yaklaşımlar konusunda açıkça “hayır” demek.
• Durumla ilgili olarak güvenilen bir kişiden (akademik danışman, dekan, idari amir vb.) yardım
istemek.
•Destek almak ve haklarını öğrenmek için CTD ile iletişime geçmek.
•Rahatsız edici davranış ve yaklaşımlarda bulunan kişiye hareketlerinden vazgeçmediği
takdirde resmi girişimde bulunacağını bildirmek.
• İlk andan itibaren delil olarak kullanılabilecek her türlü materyali (e-posta, not, yazılı
herhangi bir belge, telefon mesajı vb.) toplamak, saklamak.

Bir davranış ya da tavrın taciz olmaması için neler yapmalıyız?
• Hayır denmesinin “hayır” demek olduğunu bilmek.
• Davranışın uygun olmadığı fark eder etmez ya da kendisine belirtildiği anda özür dilemek,
oluşan rahatsızlığı görmezden gelmemek, küçümsememek.
• Başkalarının istek, rıza, tutum ve sözlü ifadeleri konusunda duyarlı davranmak ve cinsel
yaklaşımlarda karşı tarafın rızasının olup olmadığı konusunda emin olmadan ilerlememek.
• Bilgi almak için, CTD ile iletişime geçmek.
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