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1. Giriş 

ODTÜ’de Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED) ve Eğitim-Sen tarafından 

ortaklaşa hazırlanıp 28 Ekim-30 Kasım 2013 tarihleri arasında METU Survey üzerinden 

ODTÜ’deki Mobbing (bundan sonra psikolojik taciz olarak adlandırılacaktır) vakalarını tespit 

etmek amacıyla 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan “Mobbing (psikolojik taciz) Vakalarını 

Tespit Anketi” başlıklı bir anket uygulanmıştır (EK.1). Bu anket hem internet ortamında hem 

de elden dağıtılan anket formu ile uygulanmış ve anketi ODTÜ’de çalışan 379 kişi 

cevaplamıştır. Anket uygulamasına katılanları psikolojik taciz konusunda bilgilendirmek ve 

böylece anket sorularını doğru bir şekilde yanıtlamalarını sağlamak için de ekte yer alan 

“Mobbing Nedir?” başlıklı bir broşür verilmiştir (EK.2). Ankette yer alan soruların 

bazılarının sonuçları grafiklerle bu raporun ekinde verilmiştir (EK-3).   

 

2. Ankete katılım 

Anket uygulamasına katılanlara yöneltilen ilk sorular onların profiline dair bilgi 

edinilmesini sağlayacak sorular olmuştur. Profil sorularına göre anketi yanıtlayanlardan 170 

kişi (45%) Akademik, 80 kişi (21%) İdari, 83 kişi (22%) ise Taşeron Firma çalışanlarıdır. 46 

kişi (12%) ise görevini belirtmemiştir. Ankete yanıt verenlerin çoğunluğu 26-40 (%52) yaş 

aralığında olup 178’i kadın ve 151’i erkektir. 51 Kişi ise cinsiyet belirtmemiştir. Ayrıca anketi 

yanıtlayan kişiler arasında eğitim seviyesi doktora (%27) ve yüksek lisans (19) düzeyinde 

olanların eğitim seviyesi ön lisans ve altındaki eğitim seviyelerine sahip kişilere göre 

çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.  

 

3. Mağdurlar 

Mobbing yani psikolojik taciz vakaları ve mağdurlarının oranını öğrenmek amacıyla 

yöneltilen soruya yanıt verenlerden %72’si psikolojik tacize maruz kaldığını, %23’ü 

kalmadığını, %4’ü ise bilmediğini belirtmiştir. Psikolojik tacize uğradığını belirten anket 

katılımcıları daha çok yöneticileri (%38) ve üstleri (%31) tarafından psikolojik tacize maruz 
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kaldıklarını ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili katılımcıların ekledikleri notlar EK.4’de 

verilmiştir. Psikolojik tacize maruz kalanların beyanlarına göre mağduriyet yaşadıkları 

dönemdeki eğitim seviyeleri %58’inin doktora, yüksek lisans ve lisans iken %40’ının da ön 

lisans ve altındaki eğitim düzeyi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte psikolojik tacize 

maruz kaldıkları dönemdeki statüleri ile ilgili sorulan soruya verilen yanıtlarda buna maruz 

kalanların % 16’sı öğretim üyesi ve görevlisi, %18’i araştırma görevlisi, %27’si ise ünvansız 

çalışanlar olduklarını beyan etmiştir (EK-5).  

 

4. Taciz uygulayanlar 

Ankette psikolojik taciz uygulayan kişi/kişilerin profilini tespit etmek amacıyla da 

sorular sorulmuştur. Örneğin katılımcılara en çok kimden psikolojik taciz gördükleri 

sorulduğunda daha çok yöneticileri (%38) ve üstleri (%31) tarafından psikolojik tacize maruz 

kaldıklarını beyan etmişlerdir. Psikolojik taciz yapanların cinsiyet dağılımını öğrenmek 

amacıyla yöneltilen sorulara yanıt verenlerin %41’i hem kadınlar/hem erkeklerin 

uyguladığını, %32’si sadece erkeklerin psikolojik taciz uyguladığını, %26’sı ise sadece 

kadınların uyguladığını belirtmiştir. İlginçtir ki cinsiyetini erkek olarak belirten çalışanlar 

çoğunlukla erkeklerin, kadın olarak belirten çalışanlar da kadınların psikolojik tacizine maruz 

kaldıklarını belirtmişlerdir.  

 

5. Taciz süresi  

Ankete verilen yanıtlardan tespit edildiğine göre kısa süreli psikolojik taciz vakaları 

yanında 24 ay ve daha fazla süreklilik gösteren vakalar olmuştur ve olmaktadır. Örneğin, 24 

aydan daha fazla bir süredir psikolojik tacize maruz kaldığını belirtenlerin oranı %40’tır. 

 

6. Taciz nedenleri 

Katılımcılara psikolojik tacize maruz kalmalarına sebep olarak düşündükleri şeylerin 

neler olabileceğine dair yöneltilen soruya katılımcıların çoğunluğu işyerindeki rekabet 

koşullarını (%23) ve kişilik özelliklerini (%23) belirtmiştir. Ayrıca, siyasi görüşler, cinsiyet, 

etnik kimlik, inançlar ve fiziksel görünüm de sebepler arasında belirtilmiştir. Anketin bu 

sorusuna yanıt verenlerin ayrıca eklediği notlarda EK-6’da verilmiştir. 

 

7. Tacizin etkileri 

Ankette ayrıca psikolojik taciz’in buna maruz kalan kişiler üzerinde nasıl bir 

etkisi/etkileri olduğuna dair de soru yöneltilmiş ve gelen yanıtlardan bu etkilerin hem fiziksel 

hem de psikolojik zararlar olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik tacize uğradıktan sonraki 
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deneyimleri sorulduğunda katılımcılar, panik atak, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik 

rahatsızlıklar yaşadıklarını (%31), tansiyon, şeker, mide hastalığı gibi psikosomatik 

rahatsızlıklar (%17) geliştiğini ifade etmiş ve %9’u da psikolojik tedavi gördüğünü 

belirtmiştir. Anketi yanıtlayanların yanıtlarına ilaveten ekledikleri bilgiler EK-7’de 

verilmiştir. 

 

8. Mağdurların tepkileri ve aldıkları önlemler 

Psikolojik tacize maruz kalanların bu psikolojik tacize karşı nasıl bir tedbir aldıklarını 

yani tacizin zararlarını önlemek için hangi yöntemler denediklerine dair bilgi almak amacıyla 

soru yöneltilmiştir. Psikolojik tacize maruz kalanlar, karşılaştıkları durum sonrasında, bir şey 

yapmadığını (%21), arkadaşları ile dertleştiğini (%26), kurum içinde şikayet ettiklerini (%13), 

bir uzmandan destek aldıklarını (%8) ve başka bir yere görevlendirme istediklerini (%7) 

belirtmişlerdir. Bu soruyu yanıtlayanların ayrıca ekledikleri notlar EK-8’de yer almıştır.   

 Öte yandan, psikolojik tacize karşı verdikleri tepkiden ya da aldıkları tedbirden sonuç 

alınıp alınmadığı sorulduğunda, katılımcıların büyük çoğunluğu (%32) “Çaresizim, elimden 

bir şey gelmez” derken %20’si şikayet etmesine rağmen sonuç alamadığını belirtmiştir. 

Ayrıca, dava ya da şikayet süreci devam edenlerin oranı da %4 ve dava ya da şikayet etmek 

isteyenlerin oranı ise %5 olarak bulunmuştur. Bu soruya yanıt verenlerin ayrıca yaptıkları 

açıklamalar da vardır ve EK-9’da verilmiştir.  

 Ancak, psikolojik tacize maruz kalan kişiler arasında bu tacize karşı pasif kaldıkları da 

tespit edilmiştir. Psikolojik tacize uğradığını ifade etmesine rağmen buna karşı herhangi bir 

şey yapmayanlara sebepleri sorulduğunda, katılımcılar mücadele etmesinin bir sonuç 

getirmeyeceğini (%18), işten atılmaktan korktuğunu (%14), ne yapacağını bilmediklerini 

(%12), alıştıklarını ve umursamadıklarını (%12) ya da “Allah’a havale ettiklerini” (%12) ve 

karşı koymak istediklerinde tehdit edildiklerini (%11) ifade etmişlerdir. Çalışanların ayrıca 

ekledikleri notlar EK-10’da verilmiştir. 

 

9. Farkındalık 

Psikolojik taciz kelime olarak son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaktaysa da 

psikolojik taciz sürekli var olan bir problemdir ancak birçok insan bunun farkında değildir. 

Farkında olmak psikolojik tacizi önlemede önemli çözümlerden biridir. Ankette bu konu ile 

ilgili sorulan soruya ODTÜ çalışanlarından %83’ü daha önce “Psikolojik taciz” sözcüğünü 

duyduğunu belirtirken, %16’sı duymadığını belirtmiştir. Bu oranlar farkındalığın arttığının 

göstergesi olmakla birlikte bu işyerlerinde yaşanan psikolojik tacizi önleme konusunda yeterli 

değildir. Örneğin, anketten tespit edilebildiği kadarıyla ODTÜ çalışanlarının %78’i 
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başkalarına psikolojik taciz yapıldığına tanık olmuşlardır. Ayrıca, katılımcıların büyük 

çoğunluğu psikolojik tacizin mağdura zarar verdiğini düşündüğünü (%95) belirtmiştir. Ancak 

bunlardan psikolojik tacize uğrayan kişiye destek olup yardım ettiğini ifade eden kişilerin 

oranı ise %80 iken tacize maruz kalanlara yardım etmeyenlerin oranı %36’dır. Destek 

olmadığını belirten kişiler arasında %16’sı bunun sebebi olarak çoğunlukla kendisine de 

psikolojik taciz yapılmasından korktuğunu ve nasıl yardım edeceğini bilmediğini ifade 

etmiştir. Bu sorulara yanıt verenlerin ayrıca yaptıkları açıklamalar için bakınız EK-11.  

ODTÜ’de yaşanan psikolojik taciz vakaları ve zararlarına dair daha ayrıntılı bilgi 

edinmek için eklerde yer alan ve anketi yanıtlayanların notlarını okumak gereklidir. Özellikle 

anketin son sorusu olan “Mobbing ile ilgili bilgi ya da görüşlerinizi paylaşır mısınız?” 

sorusuna 99 kişinin EK-12’de yer alan açıklamalarını okumak ODTÜ’de yaşanan psikolojik 

tacizin ne düzeyde olduğunu göstermek açısından çok önemlidir.  

 

10. Yönetim kademelerinin çözüme katkıları  

Anket sorularına verilen yanıtlar ve ayrıca eklerde yer alan notlar ODTÜ 

Rektörlüğünün tedbir almasını gerektirecek bilgiler içermektedir. Çünkü anket uygulamasında 

“ODTÜ Rektörlüğü’nün psikolojik taciz konusunda farkındalığı (bilgi ve duyarlılığı) 

olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna verilen yanıtların % 51 ‘Hayır’ iken % 25 ‘Evet’ 

olmuş, bilmediğini ifade edenlerin oranı ise % 22 olmuştur.  

Ankete katılan ve psikolojik tacize uğradığını beyan eden akademik personelin 

birçoğu yanıtlardan da anlaşılacağı üzere araştırma görevlileridir ve danışmanlarının ve bölüm 

hocalarının kendilerine iyi davranmadığından şikayetçidirler. Diğer akademik personel de 

bölüm içinde bölüm başkanları tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Özellikle akademik kadro atamalarında problem yaşadıklarını ve ancak akademik dereceleri 

yükselince bu tacizden kurtulduklarını belirtmişlerdir.  

Öte yandan ankete katılan idari personel ise hem akademik hem de idari birimlerde 

amirleri ve mesai arkadaşları tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

İdari personel için görev yerini değiştirerek psikolojik tacizden kurtulma yöntemini seçmek 

zorunda kalmaları ve bazı durumlarda bunun da sorunlarını çözmekte yetersiz kalması ne 

yazık ki ODTÜ içinde bir çözüm getirilemediğinin göstergesidir.  Psikolojik tacize maruz 

kalıp da bunu önlemek için kurum yöneticilerine şikayet ederek durumlarını anlatan çalışanlar 

bazen psikolojik tacizi durdurabilmişlerdir. Ancak bazıları mağduriyetleri giderilemediği için 

örneğin 13 kişi mahkemelerde çare arama yöntemini seçmişlerdir ki bu da ODTÜ için kötü 

bir durumdur. Bunun dışında bazı çalışanlar da çaresizlikten hiç birşey yapamayıp sadece 

arkadaşlarıyla dertleşmek gibi yöntemlerle psikolojik tacizin zararlarını önlemeye 
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çalışmaktadırlar. Oysa ki olması gereken psikolojik taciz uygulayan kişileri engelleyecek 

yöntemler geliştirilmesi ve bu kişilerin diğer çalışanları da mağdur etmelerinin önüne 

geçilmesidir ki bu büyük ölçüde psikolojik tacizi önleyecek ve yaşanacak hak ihlallerini de 

engelleyecektir.  

 Ayrıca anketi yanıtlayan katılımcıların önemli bir kısmının psikolojik sorunlar 

yaşamanın yanında diğer fiziksel sağlık problemleri yaşayacak kadar psikolojik tacize maruz 

kalması ve bu konuda bir çare üretilememiş olması ODTÜ için ciddi bir sorundur. Alınacak 

basit tedbirlerle, bu anket ile tespit edilebilen ve yukarıda özetlenen problemleri önemli 

ölçüde azaltmak mümkün görünmektedir. 

 

11. Alınabilecek önlemler - diğer üniversitelerden örnekler  

Psikolojik taciz günümüzde tüm dünyada yaygın bir sorundur. Her türlü rekabetin 

olduğu iş ortamlarında eşitler arasında ve yöneticilerin astlarına karşı yaptığı haksız 

uygulamalar insan kaynaklarına ve bilimsel çalışmalara zarar vermektedir. Bu durumda 

tedbirler alınması ve ODTÜ Rektörlüğü’nün yönetimden bağımsız bir mobbing ile mücadele 

birimi (Ör. “ODTÜ Taciz ve Hak İhlalleriyle Mücadele Birimi” –“ODTÜ-TAHİM”) 

oluşturulması gerekliliği vardır.   

Psikolojik Tacizin yanısıra tüm dünyada  büyük kuruluşlarda ciddiyetle ele alınması 

gereği kabul gören Cinsel Taciz ve daha genel anlamda Hak İhlalleri ayrıca incelenmekte ve 

ayrı raporlarda ele alınmaktadır. Ancak bu üç sorunla ilgilenmek, mağdurlara sahip çıkmak, 

gerektiğinde yönetim kademelerine ya da yasal mercilere tarafsız ve birikim sahibi gönüllü 

kadrolar eliyle derlenecek bilgileri aktarmak üzere böyle bir merkezin özerk statüde kurulması 

önerilmektedir.   

Psikolojik taciz ile mücadele birimi oluşturmuş olan üniversiteler ve diğer kamu ve 

özel kuruluşların deneyimlerinden yararlanarak özerk bir birim oluşturulması yararlı olacaktır. 

Bu konuda Gazi Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin bu konudaki 

tecrübelerinden yararlanmak önemlidir. Cumhuriyet Üniversitesi’nin Mobbing ile ilgili 

yönergesi bilgi amacıyla EK.13’de verilmiştir. Üniversitemizde de böyle bir yapılanma için 

yine üniversitemizdeki psikolojik tacizi önleme konusunda bilgi sağlayabilecek öğretim 

elemanları ve idari personelinin (psikolog, rehberlik danışmanlık, hukuk birimi) desteğine 

başvurulabilir.  

Önerilen ODTÜ-TAHİM yapılanmasının sorumlulukları arasında, en az Psikolojik 

Taciz kadar rahatsız edici olan Cinsel Taciz sorunuyla da  mücadele olmalıdır. Ankara 

Üniversitesi’ne bağlı “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi” ile Boğaziçi 

Üniversitesi’nin bu konudaki kurumsal deneyimlerinden yararlanmak önemlidir. Ankara 
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Üniversitesi’nin “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi” örnek olması 

amacıyla EK.14’de verilmiştir.  

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği cinsel taciz ve saldırıyı önleme konusunda 

üniversitelerde neler yapıldığı ve ODTÜ’de neler yapılabileceğini öğrenmek amacıyla 11 

Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da Koç Üniversitesi’nde düzenlenen Cinsel Taciz’e Karşı 

Mücadele Çalıştayı’na bir ODTÜ çalışanını göndermiştir. Ayrıca ÖED Yönetim Kurulu 

üyeleri 4 Ocak 2014 Cuma günü de Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya 

Karşı Destek Birimi’nden iki öğretim üyesi ile onların çalışmaları hakkında bilgi almak 

amacıyla bir toplantı yapmışlardır.  

 

12. Sonuç 

Sonuç olarak ODTÜ’nün akademik ve idari insan kaynakları, bu üniversitede olan ve 

olabilecek psikolojik taciz, cinsel taciz ve diğer hak ihlallerini önleyebilecek ve bu konuda 

yapılabilecek çalışmalara destek verecek kapasitededir. Her türlü taciz ve hak ihlalleri 

önlenebildiği takdirde ODTÜ’de huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulup başarılı 

çalışmalara imza atılabilir ve diğer üniversiteler ve kamu kuruluşlarına örnek olunabilir ki 

ODTÜ’nün tarihinde bu örnekler mevcuttur.   
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EKLER 

EK-1) 

 

PSİKOLOJİK TACİZ (PSİKOLOJİK TACİZ) DEĞERLENDİRME ANKETİ 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SİZE UYGUN GELEN YANITI İŞARETLEYİNİZ. 

1)Cinsiyetiniz     

A-Kadın                                                 

B-Erkek   

 

2) Yaşınız?    

A-18-25   

B-26-35    

C-35-40    

D-40-45    

E-45 yaş ve üzeri 

 

3) Eğitim Seviyeniz  

A-İlkokul    

B-Ortaokul     

C-Lise  

D-Önlisans   

E-Lisans     

F-Yüksek Lisans   

G- Doktora 

 

4) Üniversitedeki Göreviniz?  

A-İdari   

B-Akademik    

C-Taşeron Firma Görevlisi 

 

5) Kaç yıldır ODTÜ’de görev yapmaktasınız? 

A- 0-2 yıl     

B- 2-5 yıl    

C- 5-10 yıl    

D-10 yıl ve üzeri 

 

6) Daha önce psikolojik taciz ya da psikolojik taciz sözcüklerini duydunuz mu?  

A- Evet 

B- Hayır 

7) Çalıştığınız ortamda psikolojik tacize (psikolojik taciz) maruz kalmış olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

(Bu soruyu cevaplandırmadan önce lütfen ekte yer alan “Psikolojik taciz Nedir?” başlıklı broşürü 

inceleyiniz)  

A- Evet   

B- Hayır      

C- Bilmiyorum 
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BU KISIMDA YER ALAN 8. SORUDAN 20. SORUYA KADAR OLAN SORULARI. 7. SORU’YA 

CEVABINIZ EĞER EVET İSE CEVAPLANDIRINIZ.  

  

8)  7. soruda cevabınız "evet" ise bu duruma nasıl tepki 

verdiniz? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

İşaretlediğiniz seçenek ile ilgili ek açıklamalarınız var ise 

lütfen işaretlediğiniz yanıtın yanına yazınız. 

 

A- Bir şey yapmadım 

B- Kurum/Kuruluş içinde şikayet ettim 

C- Kurum içi başka bir yere görevlendirilmemi istedim /Kurum 

dışı tayin istedim 

D- Psikolojik taciz yapanlara fiziksel ve/veya psikolojik 

saldırıda bulunmak istedim/bulundum  

E- Sendikama başvurdum 

F- Dava açtım 

G- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdum 

H- Psikolojik taciz ile Mücadele Derneği’ne başvurdum 

I- BİMER(Bilgi İsteme Merkezi)'e şikayet ettim 

İ- Diğer kamu kuruluşlarına şikayet ettim (Cumhurbaşkanlğı, 

TBMM vb.) 

J-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 170 hattını 

aradım 

K-  İstifa ettim 

L- Arkadaşlarımla dertleştim 

M- Bir uzmandan destek aldım 

N- Diğer 

9) Size karşı yapılan psikolojik tacize 

karşı verdiğiniz tepkiden (soru 8) sonuç 

alıp alamadığınızı belirtiniz.  

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

 

A- Dava açtım - psikolojik tacizi durdurdum 

B- Dava açtım - sonuç alamadım 

C- Şikayet ettim - psikolojik tacizi 

durdurdum 

D- Şikayet ettim - sonuç alamadım 

E- Dava veya şikayet sürecim devam 

etmektedir 

F- Dava veya şikayet etmek istiyorum 

G- Çaresizim, elimden bir şey gelmez 

H- Birşey yapmak istemiyorum 

I- Diğer  

 

10) Size karşı yapılan psikolojik tacize karşı bir şey 

yapmadınız veya yapmak istemiyorsanız, sebebini belirtiniz. 

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

A- Ne ve nasıl yapılacağını bilmiyorum 

B- İşten atılmak istemiyorum 

C- Allah'a havale ettim 

D- Alıştım, umursamıyorum 

E- Birşey yapmak / uğraşmak istemiyorum 

F- Karşı koymak istediğimde iş yerimdeki üstlerim/yöneticiler 

tarafından tehdit edildim 

G- Mücadele etsem de başarılı olamam/olamazdım 

H- Diğer  

11) Aşağıdakilerden hangisinin psikolojik 

tacize uğramanızda etken olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

A-Cinsiyetim 

B-Medeni durumum 

C-Siyasi görüşüm 

D-İnançlarım 

E- Etnik kimliğim 

F- Fiziksel görünümüm 

G- İş yerindeki rekabet koşulları 

H-Kişilik özellikleri 

I-  Diğer 

12) Psikolojik tacize maruz kaldığınız dönemdeki eğitim 

durumunuz ne idi ?  

A- İlkokul 

B- Ortaokul 

C- Lise 

D- Ön Lisans 

E- Lisans 

F- Yüksek Lisans  

E- Doktora 

 

 

 

13)  Psikolojik tacize maruz kaldığınızı 

düşündüğünüz dönemdeki statünüz ne 

idi? 

A- Ünvansız çalışan 

B- Uzman 

C- Alt düzey yönetici 

D- Orta düzey yönetici 

E- Üst düzey yönetici 

F- Öğretim Üyesi 

G- Öğretim Görevlisi 

H- Araştırma Görevlisi 

I-  Diğer  
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14) Psikolojik tacize maruz kaldığınız dönemdeki yaşınız 

kaçtı? 

A- 18- 22 

B- 23- 27 

C- 28- 32 

D- 33- 37 

E- 38- 42 

F- 43- 47 

G- 48- 52 

H- 53- 57 

I- 58- 62 

İ- 63 ve üstü 

15) Psikolojik tacize maruz kaldığınız 

dönemdeki hizmet yılınız? 

A- 1-5  

B- 6-11 

C- 12- 17 

D- 18-23 

E- 24-29 

F- 30- 35 

G- 36- 41 

H- 42 yıl ve üstü 

16) Kimler tarafından psikolojik tacize maruz kaldınız? 

A- Astlarım 

B- Eşitlerim olan mesai arkadaşlarım 

C- Üstlerim 

D- Yöneticilerim  

E- Diğer 

17) Size psikolojik taciz (psikolojik taciz) 

uygulayan kişinin cinsiyeti nedir? 

A- Sadece kadın/kadınlar 

B- Sadece erkek/ erkekler 

C- Hem kadınlar hem erkekler  

 

18) Size yapılan psikolojik taciz ne kadar sürdü? 

A- 1-3 ay 

B- 4-7 ay 

C- 8-11 ay 

D- 12- 15 ay 

E- 16-19 ay 

F- 20- 23 ay 

G- 24 ay ve daha fazla 

 19) Size uygulanan psikolojik taciz 

sonucunda aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşti?Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz. 

A- İşime son verildi 

B- Psikolojim bozuldu (panik atak, 

anksiyete, depresyon, travma sonrası stres 

bozukluğu vb.) 

C- Psikolojik tedavi gördüm 

D- Psikosomotik hastalıklar gelişti 

(tansiyon, şeker, mide hastalığı, nedensiz 

baş ağrısı ve benzerleri) 

E- Psikolojim bozulmadı ama üzüldüm 

F- Diğer 

 

BU KISIMDA YER ALAN 20. SORUDAN 25. SORUYA KADAR OLAN SORULAR, YUKARIDAKİ 

SORULARDAN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLANDIRILACAKTIR. 

 

 20) Çalıştığınız dönemde başkalarına psikolojik taciz 

yapıldığına tanık oldunuz mu? 

A- Evet 

B- Hayır   

 

21) 20. soruya cevabınız "Evet" ise 

psikolojik tacize maruz kalan kişiye 

destek oldunuz mu/yardım ettiniz mi? 

A- Evet 

B- Hayır  

22) 20. soruda cevabınız "Hayır" ise psikolojik taciz 

mağduruna neden destek olmadınız veya yardım etmediniz?  

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

A- Bana da psikolojik taciz yapılacağından korktum 

B- Herkes başının çaresine bakmalıdır diye düşündüm 

C- Mağdur yapılanları hak etmişti 

D- Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum 

E- Hiçbir fikrim yok 

F- Diğer 

 

23) Psikolojik tacizin mağdura zarar 

verdiğini düşünüyor musunuz? 

 

A- Evet 

B- Hayır  

24) ODTÜ Rektörlüğünün psikolojik taciz konusunda 

farkındalığı olduğunu düşünüyor musunuz? 

A- Evet 

B- Hayır  

C- Bilmiyorum  

25) Psikolojik taciz ile ilgili bilgi ya da 

görüşlerinizi paylaşır mısınız? 
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EK-2) “Mobbing Nedir?” Başlıklı Anket. 
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EK-3)  GRAFİKLERLE ANKET SONUÇLARI 

 

Not: Anket sonuçlarını gösteren grafikler, ankette yer alan soruların sırasına göre değil anketi 

yanıtlayanların profilini ve psikolojik taciz ile ilgili deneyimlerini gösterebilecek anlam 

sırasına göre verilmiştir. Anketteki soru sırası ise numaralarla belirtilmiştir. 

 

4. Üniversitedeki Göreviniz? 

 

 

 

1. Cinsiyetiniz? 
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2. Yaşınız? 

 

 

 

 

3. Eğitim Seviyeniz? 
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5. Kaç yıldır ODTÜ’de görev yapmaktasınız? 

 

 

 

 

 

6. Daha önce “psikolojik taciz” ya da “psikolojik taciz” sözcüklerini duydunuz mu? 

 

 

 

 

 

 



 16 

7. Çalıştığınız ortamda psikolojik tacize (psikolojik tacize) maruz kalmış olduğunuzu 

düşünüyor musunuz? (Bu soruyu cevaplandırmadan önce lütfen ekte verilen Psikolojik 

taciz hakkında bilgi veren broşürü inceleyiniz)  

 

 

 

 

8. 7. Soruda cevabınız "evet" ise bu duruma nasıl tepki verdiniz? Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz. İşaretlediğiniz seçenek ile ilgili ek açıklamalarınız var ise lütfen 

işaretlediğiniz yanıtın yanına yazınız. 
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12. Psikolojik tacize maruz kaldığınız dönemdeki eğitim durumunuz ne idi ?  

 

 

 

 

 

 

13.  Psikolojik tacize maruz kaldığınızı düşündüğünüz dönemdeki statünüz ne idi? 
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14. Psikolojik tacize maruz kaldığınız dönemdeki yaşınız kaçtı? 

 

 

 

 

 

 

15. Psikolojik tacize maruz kaldığınız dönemdeki hizmet yılınız? 
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16. Kimler tarafından psikolojik tacize maruz kaldınız? 

 

 

 

 

 

 

17. Size psikolojik taciz (psikolojik taciz) uygulayan kişinin cinsiyeti nedir? 
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18. Size yapılan psikolojik taciz ne kadar sürdü? 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinin psikolojik tacize uğramanızda etken olduğunu 

düşünüyorsunuz? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
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19. Size uygulanan psikolojik taciz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti? 

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

9. Size karşı yapılan psikolojik tacize karşı verdiğiniz tepkiden (soru 8) sonuç alıp 

alamadığınızı belirtiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
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20. Çalıştığınız dönemde başkalarına psikolojik taciz yapıldığına tanık oldunuz mu? 

 

 

 

 

 

21. 20. Soruya cevabınız “Evet” ise Psikolojik tacize maruz kalan kişiye destek oldunuz 

mu/yardım ettiniz mi? 
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22. 20. Soruda cevabınız "Hayır" ise psikolojik taciz mağduruna neden destek 

olmadınız veya yardım etmediniz?  

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

 

 

 

  

        

23. Psikolojik tacizin mağdura zarar verdiğini düşünüyor musunuz? 
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24. ODTÜ Rektörlüğünün psikolojik taciz konusunda farkındalığı olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

 

 

 

 

 

 

25. Psikolojik taciz ile ilgili bilgi ya da görüşlerinizi paylaşır mısınız? 
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EK-13) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ninPsikolojik Tacizle Mücadele Kurulu 

Yönergesi 

  

CUMHURİYET UNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK TACİZLE MUCADELE KURULU 

YONERGESİ 

BİRİNCİ BOLUM 

Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amac 

MADDE 1 - Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi akademik ve idarî personelinin kişiliğini, 

onurunu 

ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen, aile ve sosyal yaşamını tehdit eden, onların 

yaratıcılığı ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulmasında etkili 

olan, psikolojik taciz(mobbing) vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine 

dair 

Üniversite bünyesinde oluşturulan Psikolojik Taciz Mücadele Kurulunun çalışmalarına temel 

oluşturacak ilkelerin belirlenmesini amaçlar. 

 

Kapsam 

 

MADDE 2 – Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi akademik ve idari personelini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - Bu Yönerge, 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 

2011/2 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - Bu yönergede yer alan; 

a) Universite: Cumhuriyet Üniversitesini, 

b) Psikolojik taciz (Mobbing): Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari 

personelin kişiliğini, onurunu ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen, aile ve sosyal 

yaşamını tehdit eden, onların yaratıcılığını ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel 

sağlığının bozulmasında etkili olan ve sistematik/süreklilik arz eden psikolojik taciz 

olgusunun 

tanımlanması, saptanması ve çözümlenmesini, 

c) Bezdirici: Üniversitede sistematik olarak psikolojik taciz uygulayan kişiyi, 

d) Mağdur: Üniversitede sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalan kişiyi, 

e) Uzlaştırıcı: Psikolojik tacize uğradığını düşünerek şikâyette bulunan kişi/kişiler ile ilgili 

diğer 

kişi/kişileri uzlaştırma görevi yapan kişiyi, 

f) Psikolojik Tacizle Mucadele Alt Kurulu: Psikolojik tacizle mücadele birimine 

başvuruları kabul 

eden ve başvuran kişilerin yaşadığı vakaları içerik doğrultusunda değerlendirmek üzere 

Psikolojik Tacizle Mücadele Üst Kuruluna sunan kurulu, 

g) Psikolojik Taciz Mucadele Ust Kurulu: Psikolojik Tacizle Mücadele Alt Kurulu 

tarafından sunulan 

psikolojik taciz vakalarını değerlendirerek karara bağlayan kurulu ifade eder. 

 

İKİNCİ BOLUM 

Psikolojik Tacizle Mucadele Kurullarının oluşumu ve Gorevleri 

Psikolojik Tacizle Mucadele Alt Kurulunun Oluşumu 
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MADDE 5 – Psikolojik Tacizle Mücadele Alt Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesi personeli 

arasından, 

Rektör tarafından görevlendirilen 3 kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev 

süresi sona eren üye Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. 

Psikolojik Tacizle Mucadele Alt Kurulunun Gorevleri 

MADDE 6 - Psikolojik Tacizle Mücadele Alt Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Psikolojik Tacizle Mücadele Kuruluna yapılan başvuruları kabul etmek. 

b) Psikolojik Tacizle Mücadele Kuruluna yapılan başvuruların ön değerlendirmesini yaparak, 

üst kurula havale edilip edilmeyeceğine karar vermek. 

c) Üst Kurula iletilmeyecek başvurular hakkında başvuru sahibine gerekçeli bilgi vermek. 

d)Kurul toplantılarına ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

e) Üniversitedeki psikolojik taciz vakalarına ilişkin kayıt ve istatistik tutmak. 

Psikolojik Tacizle Mucadele Ust Kurulunun Oluşumu 

 

MADDE 7- Psikolojik Tacizle Mücadele Üst Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim 

Üyeleri 

arasından Rektörün görevlendireceği bir başkan, dört üye ve bir raportörden oluşur. 

Komisyon, başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 

Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. 

 

Psikolojik Tacizle Mucadele Ust Kurulunun Gorevleri 

MADDE 8 - Psikolojik Tacizle Mücadele Üst Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)Psikolojik Tacizle Mücadele Alt Kurulunca bu yönerge doğrultusunda yapılan ön 

değerlendirme sonucu komisyona havale edilen psikolojik taciz vakalarını değerlendirerek 

karara bağlamak. 

b) Tarafları uzlaştırmaya çalışmak, gerek gördüğünde uzlaştırıcı atamak. 

c) Üniversitede psikolojik taciz vakalarının önlenmesi için tavsiyede bulunmak. 

d) Üniversitede ve toplumda psikolojik taciz ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve 

caydırıcı olmak amacıyla çalışmalar yürütmek. 

 

UCUNCU BOLUM 

Psikolojik Taciz Davranışları ve Psikolojik Taciz ile Mucadele Edilmesinde İzlenecek 

Yontem 

Psikolojik Taciz Davranışları 

MADDE 9 - Cumhuriyet Üniversitesinde görevli akademik ve idarî personelin, yasal veya 

meşru bir 

gereklilik olmadıkça; 

- Çalışma alanıyla ilgili konularda amirine yaptığı tüm önerilerin reddedilmesi, yanıtsız 

bırakılması, hiç yapılmamış gibi davranılması, 

- Toplantılardan ve sosyal faaliyetlerden haberdar edilmemesi, dışlanması, dışarıda 

bırakılması, yok sayılması, 

- Ötekileştirilmesi, 

- Ders verme hakkının elinden alınması, 

- Oturacağı oda, kullanacağı alet ve teçhizat, laboratuar, atölye verilmemesi, 

- Yeteneklerinin altında işler verilerek küçümsenmesi, 

- Gerçekleştirilmesi imkânsız işleri yapması istenmesi, 

- Verilen görevlerin abartılı bir şekilde kontrol edilmesi, 

- Performansı etkileyecek bilgilerin saklanması, 

- Akademik ilerleme ve görevde yükseltilmesinin engellenmesi, 

- Cinsiyet ayrımı yapılması, 

- Siyasî ve dinî görüşü ile etnik kimliğinden dolayı psikolojik baskı yapılması, 

- Sürekli azarlanması, tehdit edilmesi 
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- Hakaret ve alaylara maruz bırakılması, 

- Kişinin iş performansının haksız olarak yerilmesi, 

- İşten atılmayla tehdit edilmesi, 

-Mesleği ile ilgili uygulama alanlarına alınmaması (örneğin atölye, laboratuar, klinik ya da 

ameliyatlara alınmaması) 

-Meslektaşları ya da üçüncü kişilerle görüşmesinin engellenmesi ve benzeri davranışlar 

-Yıpratma amaçlı olarak mesnetsiz bir biçimde ilgili/ilgisiz makamlara şikayet edilmesi 

-Hiyerarşik sistem içerisinde bir veya birkaç kişinin bir kişiyi dışlayarak sözlü veya fiziksel 

tacizde bulunmaları 

- Hiyerarşik sistem içerisinde alt görevde yer alan bir kişi veya grubun diğer çalışanlar 

üzerinde sözlü veya fiili baskı oluşturarak yöneticiye karşı çalışanları itaatsizliğe zorlamaları 

ve benzeri davranışlar imkan ölçüsünde belgelendirmek kaydıyla psikolojik taciz olarak 

değerlendirilir 

 

Şikayetlerin Alınması 

MADDE 10 - Cumhuriyet Üniversitesinde görevli akademik ve idarî personelden psikolojik 

tacize 

uğradığını düşünenler şikâyetlerini, yazılı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Tacizle 

Mücadele Birimi Başvuru Formunu doldurarak ‘Psikolojik Tacizle Mücadele Alt kurulu 

Rektörlük’ adresine gönderir. Şikâyet sahibinin, talebi hâlinde, adı gizli tutulur. 

 

Şikayetlerin On Değerlendirmesi 

MADDE 11 - Psikolojik Tacizle Mücadele Alt Kurulu, başvuran kişilerin yaşadığı vakaların 

Madde 

9’da yer alan psikolojik taciz davranışları kapsamında bir ön değerlendirmeye tâbi tutarak 

başvurunun komisyona iletilip iletilmeyeceğine karar verir ve sonucu başvurana bildirir. 

 

Ust Kurulun Değerlendirmesi 

MADDE 12 - (1) Psikolojik Taciz Üst Kuruluna gönderilen psikolojik taciz ile ilgili sorun ve 

şikâyetler 

Kurul tarafından incelemeye alınır ve değerlendirilir. 

(2) Kurul, kendisine sunulan bilgi ve belgeleri ayrıntılarıyla inceler, gerek duyduğu takdirde 

mağduru, bezdiriciyi ve konu ile ilgili diğer kişileri çağırarak dinler. 

(3) Kurul inceleme sonucunda psikolojik tacize uğradığını düşünerek şikâyette bulunan 

kişilere uzlaştırıcı kapsamında yardımcı olmak üzere gerekli görürse bir uzlaştırıcı 

görevlendirebilir. Kurul tarafından görevlendirilen uzlaştırıcı, taraflarla ve konu ile ilgili diğer 

kişi/kişiler ile görüşme yaparak uzlaştırma yoluyla sorunu çözmeye çalışır. Konu ile ilgili 

olarak 

görevlendirilen uzlaştırıcı, tarafları uzlaştırma veya uzlaştıramama durumunda sonucu 

Psikolojik Tacizle Mücadele Üst Kuruluna sunar. 

(4) Psikolojik Tacizle Mücadele Üst Kurulu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda alacağı 

kararı bir rapor halinde rektörlük makamına sunar. 

 

Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi 

MADDE 13 – 

Rektörlük Psikolojik taciz üst kurulun sunduğu rapor doğrultusunda yapılması gerekli 

işlemleri yerine getirir ve sonuçlanan işlemler hakkında ilgili kişiye bilgi verir. 
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DORDUNCU BOLUM 

Ceşitli ve Son Hukumler 

Yururluk 

MADDE 14 - Bu yönerge üniversite senatosunda kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer. 

Yurutme 

MADDE 15 - Bu yönerge hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 

EK: 

CUMHURİYET UNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK TACİZLE MUCADELE BİRİMİ 

BAŞVURU FORMU 

Şikayet No:………… (Bu bölüm Psikolojik Tacizle Mücadele birimi tarafından 

doldurulacaktır.) 

Başvuru Tarihi: …/…/201… 

Adı Soyadı: ………………………….. 

İsmin gizli kalması Durumu: İsmim gizli kalsın ( ) İsmimin gizli kalmasına gerek yok ( ) 

Kurum Sicil No: ……………. 

Birimi: (Lütfen açık olarak 

yazınız.)……………………………………………………………………………….. 

Telefon numarası: …………………………………..... 

E-Mail adresi: …………………………………………. 

Psikolojik Tacizin Konusu: 

……………………………………………………………………………………………… 

Psikolojik Tacizin İceriği: 

…………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………..……..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………. 

Dinlenilmesi, danışılması gerektiğini duşunduğunuz kişiler: 

.................................................................................................................................................... 

Şikayetin Ne Zamandır Devam Etmekte Olduğu: 

……….…………………………………………………..… 

Bu bölüm Psikolojik Taciz Alt Birimi tarafından doldurulacaktır. 

DEĞERLENDİRME SONUCU: 

Şikayet No:……………………… 

Değerlendirme Tarihi: …/…/201… 

UST KURULA HAVALE İCİN UYGUN : 

Açıklama 

:…………………………………………………………………………………………….…….

…………………. 

UST KURULA HAVALE İCİN UYGUN DEĞİL : 

Açıklama: 

……………………………………………………………………………………………...… 

 

 

 

 



 29 

EK-14) Ankara Üniversitesi, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi 

Karar Tarihi                 : 02/08/2011 

Toplantı Sayısı            : 336 

Karar Sayısı                 : 2865 

2865- “Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi”nin 

aşağıda gösterilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

I.AMAÇ 

Cinsel taciz ve saldırı asıl olarak cinsiyet ayrımcılığının bir parçasıdır ve farklı biçim ve 

düzeylerde de olsa toplumsal yaşamın her alanında sık karşılaşılan bir olgudur. Ayrıca cinsel 

taciz ve saldırı, mağdurlarını çok çeşitli biçimlerde olumsuz etkileyebilen bir hak ihlali olması 

niteliği nedeniyle suç teşkil etmektedir. Üniversite ortamında yaşanan tacizler, kişilerin 

çalışma ve öğrenim yaşamlarını çok çeşitli biçim ve düzeylerde olumsuz etkilemektedir. 

Hiyerarşik ilişkilerin hâkim olduğu kurumsal ortamlarda tacize uğrayanların bunu dile 

getirmede yaşadıkları zorluklar nedeniyle çoğu zaman taciz görünmez kılınmakta ve hem kişi 

hem de kurumsal ortam bu durumdan zarar görmektedir. Daha çok kadınlara karşı bir 

ayrımcılık biçimi olarak işlendiği açık olmakla birlikte, cinsel taciz ve saldırının erkeklere de 

yönelebilmesi ve aynı cinsten kişiler arasında gerçekleşmesi de mümkündür. 

Bu politika belgesinin amacı, cinsel taciz ve cinsel saldırıdan arınmış bir akademik ve mesleki 

ortamın yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek ve düzenlemeleri tanıtmaktır. Bu politika 

belgesi ile Ankara Üniversitesi, üniversite bileşenlerinin cinsel taciz ve cinsel saldırı 

konusunda farkındalığının artması için çaba göstermeye, bu tür olayların engellenmesine, bu 

tür iddialar ve şikâyetler sözkonusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizması 

işletmeye hazır olduğunu bildirmektedir. Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve cinsel saldırı 

konusunda bilgilendirmeyi ve mağdurlara destek vermeyi, bazı durumlarda iddianın 

taraflarının onayına bağlı olarak arabuluculuk üstlenmeyi, cinsel taciz ve saldırı ile ilgili tüm 

iddia ve şikâyetleri etkin bir şekilde ele almayı taahhüt eder. 

Bu politika belgesi, cinsel taciz ve saldırının yaşanmadığı bir akademik ortamın yaratılmasına 

katkıda bulunmayı, bu tür olayları engellemeyi amaçlamaktadır. Ancak belgenin amacı, 

cinsler arasındaki ilişkileri sıkı bir disipline sokmak, rızaya dayalı ilişkileri önlemek, belirli 

bir cinsel ahlakı dayatmak, ifade özgürlüğünü ve özgür tartışma ortamını engellemek, cinsel 

içerikli her tür kişisel gerilim ve rahatsızlıkları resmi süreçlere dâhil etmek ve sert 

yaptırımlarla karşılamak değildir. Bu belge, asıl olarak cinsel taciz ve saldırı konularında 

farkındalık yaratmayı, taciz sayılabilecek davranışları engellemeyi ve mağdurları 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu belge, cinsel tacize uğrayanların, kendilerini daha 

net ifade etmelerini ve istenmeyen yaklaşımları durdurmak yönünde güçlenmelerini 

sağlamayı amaçlar. 

Ankara Üniversitesi bu amaçla, üniversite bünyesinde “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya 

Karşı Destek Birimi” adını taşıyan yeni bir birim oluşturmakta, bu birime konuyla ilgili idari, 

akademik ve eğitsel görev ve yetkiler tanımakta, şikâyetlerin ele alınmasında arabuluculuk ve 

mağdurlara yönelik destek mekanizmalarını geliştirmektedir. 

Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi”, Ankara Üniversitesi Kadın 

Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) bünyesinde çalışan; Birim 

Koordinatörü, Birim Kurulu ve uzmanlardan oluşan bir birim olarak düzenlenmiştir. Cinsel 

Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Kurulu Rektör tarafından görevlendirilen yedi 

üyeden oluşur. 
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Birim Kurulunun görevleri; cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istismar ve misilleme iddialarını 

incelemek; şikâyetçinin talebi halinde, şikâyetçi ve hakkında şikâyette bulunulan kişi arasında 

arabuluculuk faaliyetleri başlatmak; cinsel taciz konularında soruşturmacılara ve ilgili idari 

birimlere bilirkişi desteği sunmak;  ağır taciz durumlarıyla ilgili acil tedbirleri almak için 

yetkili organlarla işbirliği yapmak; üniversitede cinsel tacize ve cinsel saldırıya karşı 

farkındalık yaratmak için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları düzenlemek ve yayınlar 

yapmak olarak belirlenmiştir. 

II. KAPSAM 

Belgede yer alan hükümler tüm Üniversite bileşenlerini kapsar. Bu düzenleme, yer ve zaman 

sınırlaması olmaksızın, üniversite öğrencileri ve personelinin, kampüslerde çalışan özel kişi 

ve işletme personelinin, “iş ve eğitim, öğretim ilişkileri nedeniyle” bir arada bulundukları 

bütün durumlara uygulanır. Hem üniversite içinde meydana gelen olaylar hem de üniversite 

bileşenleri arasında, dışarıda meydana gelen ancak üniversite ortamına taşınan ya da 

akademik yaşama ve çalışma ortamına etkisi olan eylemleri kapsar. 

Bu politika belgesi ile Üniversite, tüm cinsel taciz ve saldırı iddialarını değerlendirmeyi, 

soruşturmanın düzgün işleyişi ve/veya şikâyetçinin korunmasının gerektirdiği durumlarda 

ilgili mevzuata uygun olarak idari tedbirler almayı taahhüt eder; özellikle aşağıda tanımlanan 

ağır taciz durumlarına ilişkin olarak ivedi ve aktif davranır: 

1) Sözkonusu istenmeyen cinsel tavır ve yaklaşımlar, aralarında bir kurumsal hiyerarşi olan 

ve güç asimetrisi bulunan kişiler arasında meydana gelmişse ve bu durum, herhangi bir 

şekilde tacize uğrayan kişinin öğrenim durumunu, akademik ya da idari kariyerini, istihdam 

durumunu olumsuz şekilde etkileyecek bir bağlamda ortaya çıkıyorsa. 

2) İstenmeyen cinsel yaklaşımlar bir ödüllendirme ya da misilleme, intikam alma aracı olarak 

kullanılıyorsa; sıklığı ya da ağırlığı nedeniyle, bazı cinsel içerikli yaklaşımlar, kişinin öğrenim 

ya da çalışma ortamını ciddi şekilde bozuyor, düşmanca, aşağılayıcı ve saldırgan bir ortam 

yaratıyorsa. 

III. TANIMLAR 

A. Cinsel Taciz 

Cinsel taciz kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve  rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli 

söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini içerir. 

Olayın gerçekleştiği ortama ve “bağlam”a göre, ısrarla tekrarlanan eylemler ya da bir tek 

eylem cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. “Süreklilik” önkoşul değildir. 

Cinsel taciz, taciz niteliğindeki hareketlerin yoğunluğuna ve niteliğine göre;  basit taciz, 

sürekli taciz ve ağır taciz olmak üzere üçe ayrılır. Bu listeyle sınırlı olmamakla birlikte, 

aşağıdaki örnekler belirtilen cinsel taciz türlerini oluşturabilir: 

1) Basit taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret unsuru taşımayan, ancak rahatsız edici, 

istenilmeyen ortamları yaratan hareketler. Örneğin, laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak ve 

iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak, flört etmek için olağanın ötesinde 

ısrarcı davranışlarda bulunmak, pornografik materyal ile rahatsız etmek, kişinin cinsel 

yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek. 

2) Sürekli Taciz: Basit tacizin, uyarılara rağmen sürekli yapılması halinde söz konusu olur. 

3) Ağır Taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret ve benzeri fiillerle ortaya çıkan ve kişinin 

davranışlarını kontrol etmeye yönelik hareketlerdir. Kişinin mesleki ya da akademik otorite 
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konumunu suistimal etmesiyle ilgili olabileceği gibi, eşit statüde olanlar arasında da ağır taciz 

durumları gerçekleşebilir. Cinsel içerikli teklife uymadığı durumlarda kişinin öğrencilik, 

akademik ya da iş hayatıyla ilgili bedeller ödeyeceğinin, uyduğu takdirde ise hak etmediği 

kazançlar sağlanacağının açık olarak söylendiği veya ima yoluyla belirtildiği durumlarda söz 

konusu olur. 

B. Cinsel Saldırı 

Cinsel saldırı, rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 

dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel saldırı iki biçimde ortaya çıkabilir: 

İlk şeklinde, cinsel saldırı cinsel birleşme olmadan kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali 

şeklinde gerçekleşir. Bu tür cinsel saldırı örnekleri arasında; durumun özelliklerine göre 

sarılmak, ellemek, okşamak, dokunmak sayılabilir. 

İkinci tür cinsel saldırıda ise kişinin  vücut dokunulmazlığının vücuda cinsel organ veya sair 

bir cisim sokulmasıyla ihlal edilmesi söz konusudur. 

C. Cinsel İstismar 

18 yaşından küçüklere karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı ve cinsel taciz eylemleri “çocuğun 

cinsel istismarı” olarak değerlendirilir. 

Ç. Misilleme 

Cinsel veya duygusal amaçlı gayret ve teklifleri reddetmesi ya da tacize uğradığını düşünerek 

şikâyet etme yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle, örtülü olarak veya açıkça kişinin iş 

veya eğitim yaşamının intikam amacıyla zorlaştırılması da bir taciz türü olarak değerlendirilir. 

 IV. ARABULUCULUK 

Bu politika belgesi, bir olayın cinsel taciz olup olmadığı konusunda belirsizliklerin olduğu 

birçok durumun ortaya çıkabileceğini; her durumda sonuçları ağır olabilecek disiplin 

soruşturmasının yürütülmesinin gerekli olmadığını ya da çeşitli nedenlerle bunun tercih 

edilmeyebileceğini öngörmektedir. Bu gibi durumlarda iddia sahibinin onayıyla kişiler 

arasında bir arabuluculuk mekanizmasını işletmeyi önermektedir. Arabuluculuğun amacı, iki 

taraf arasında yaşanan olay konusunda bir anlayış birliğine varmak ve gelecekte nasıl bir ilişki 

biçimi içinde olacaklarına dair bir anlaşma yapmalarını sağlamaktır. Arabuluculuk her vakada 

işletilecek bir süreç olmayıp, durumun özelliğine göre Birim Kurulu tarafından şikâyetçiye 

tavsiye edilebilir. Ancak arabuluculuk mekanizması disiplin ve ceza soruşturması ya da diğer 

hukuksal başvuru yolları üzerinde zamanaşımının durması ya da kesilmesi sonucunu 

doğurmayan, mevcut başvuru imkânlarına alternatif ya da bu yollara başvurmanın önkoşulu 

niteliğinde olmayan Üniversite içi bir çözüm yolu olarak öngörülmekte olup kişilerin bu 

mekanizmayı kullanmayı tercih etmeyerek, doğrudan soruşturma açılmasını istemek ya da 

adli başvurularda bulunmak hakkına sahip oldukları hatırlatılır. 

V.İLKELER 

1. Gizlilik İlkesi 

Üniversite, cinsel taciz iddialarının ele alınmasında tüm aşamalarda başvuru sahibi kişi ve 

şikayet edilen kişinin özel hayatlarının gizliliği ilkesine uygun davranacaktır. Gizlilik ilkesi, 

özellikle cinsel taciz iddialarının, ihtilaf halindeki kişilerin özel yaşamlarıyla ilgili ayrıntıların 

sosyal ortama taşınmadan çözüme kavuşturulabilmesi açısından da önem taşımaktadır. 
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1. Beyan ve Delillendirme 

Cinsel taciz çoğu zaman iki kişi arasında geçen ve kanıtlaması zor olan bir olgudur ki bu 

durum, tacize uğrayanları suskun kalmaya itmekte ve dolayısıyla tacize uygun bir ortam 

yaratmaktadır. Bu belge ile getirilen önleme mekanizmaları, açık kanıtların olmadığı 

durumlarda da tacizin doğasına, olayın bağlamına ve kişilere dair daha bütünsel bir akıl 

yürütme ile olayın niteliğini anlama ilkesiyle işleyecektir. Ancak idari ve adli soruşturma 

süreçlerinde delillerin yetersiz olması nedeniyle oluşacak şüphe, sanık lehine 

yorumlandığından tacize uğrayan kişilerin soruşturmada delil olarak kullanılabilecek değişik 

türden materyalleri (görsel, işitsel kayıtlar, ya da tanık ifadeleri) hukuka uygun olmak 

koşuluyla toplama ve saklama konusunda hassas davranmaları önemlidir. 

1. Kasıtlı Yanlış Beyanlar 

Birime yapılan başvurular sonrası işletilen süreçte iddia sahibinin kasıtlı olarak yalan 

söylediğinin ve yanlış beyanlarda bulunduğunun hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde 

kesin olarak anlaşıldığı durumlarda disiplin yaptırımı uygulanacaktır.  Bu politika belgesi, 

üniversitenin tüm bileşenlerini cinsel taciz iddiaları üzerinden duygusal ve diğer kişisel 

hesaplaşmaların görülmemesi konusunda uyarır. 

VI. CİNSEL TACİZE MARUZ KALDIĞINI DÜŞÜNEN KİŞİNİN ALABİLECEĞİ 

ÖNLEMLER 

  

1) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi ve Destek Birimi Yönergesini 

okumak 

2) Cinsel tacize açık olabileceğini düşündüğü durum ve kişilerden uzak durmak 

3) Davranışın hoş karşılanmadığı konusunda kişiyi açık bir şekilde uyarmak, istemediği cinsel 

yakınlaşmalar konusunda açıkça “hayır” demek 

4) Ortak arkadaşların arabuluculuğuna başvurmak 

5) Rahatsız edici bir davranışta bulunan kişiye bu davranışına son vermezse resmi girişimde 

bulunacağını bildirmek 

6) İlk andan itibaren, soruşturmada delil olarak kullanılabilecek ne tür materyal varsa 

toplamak, olaylara dair kayıt tutmak, delilleri saklamak, ve olayı yakın kişilerle paylaşmak 

7) Destek almak ve haklarını öğrenmek maksadıyla Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı 

Destek Birimine başvurmak 

8) Akademik danışmana, üniversitenin idari makamlarına başvurmak 

9) Önleme ve korunma için emniyet birimlerine veya savcılığa başvurmak. 

  

VII. CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIĞINI DÜŞÜNEN KİŞİNİN 

ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER 

1) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi ve Destek Birimi Yönergesini 

okumak 

2) Cinsel saldırıya açık olabileceğini düşündüğü durumlardan, mekanlardan ve kişilerden 

uzak durmak 

3) Davranışın hoş karşılanmadığı konusunda kişiyi açık bir şekilde uyarmak, devam etmesi 

durumunda da davranışına son vermezse resmi girişimde bulunulacağını bildirmek 

4) İlk andan itibaren, soruşturmada delil olarak kullanılabilecek ne tür materyal varsa 
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toplamak, olaylara dair kayıt tutmak, delilleri saklamak, ve olayı yakın kişilerle paylaşmak 

5) Destek almak ve haklarını öğrenmek maksadıyla Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı 

Destek Birimine başvurmak 

6) Akademik danışmana, üniversitenin idari makamlarına başvurmak 

7) Önleme ve korunma için emniyet birimlerine veya savcılığa başvurmak. 

VIII. RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞUNU FARKEDEN KİŞİYE 

ÖNERİLER 

1) Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi ve Destek Birimi Yönergesini 

okumak 

2) Başkalarının istek, rıza, tutum ve sözlü ifadeleri konusunda duyarlı davranmak ve  cinsel 

yaklaşımlarda karşı tarafın rızasının olup olmadığı konusunda emin olmadan ilerlememek 

3) Davranışın rahatsız edici olduğunu fark eder etmez özür dilemek, oluşan rahatsızlığı 

önemsiz saymamak veya görmezden gelmemek 

4) Benzer davranışlardan veya davranışıyla rahatsız ettiğini düşündüğü kişiyi tedirgin edecek 

tavırlardan uzak durmak 

5) Rahatsız olan kişinin üstü konumundaysa veya aralarında herhangi bir tür hiyerarşi ilişkisi 

varsa o kişiyle ilgili yetkilerini başka birine devretmek, danışmanlığını üstlenmemek 

6) Bilgi almak için Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi’ne başvurmak. 

Bu Belge ile Ankara Üniversitesi, 

yukarıda açıklanan amaç, ilke ve öneriler çerçevesinde, Üniversite bileşenlerinin cinsel taciz 

ve cinsel saldırı konusunda farkındalığının artması ve bu tür olayların engellenmesi için çaba 

göstermeye,  bu tür iddialar ve şikâyetler sözkonusu olduğunda etkin bir soruşturma ve 

yaptırım mekanizması işletmeye hazır olduğunu 

kamuoyuna duyurur. 

 

 

 

 


