
Cinsel Tacizi 
Önleme Konusunda  
Destek Almak için

Her zaman KURES Danışmanları  
ile birebir görüşebilirsiniz. 

Ayrıca 
kures@ku.edu.tr 

adresine 
e-posta 

 gönderebilirsiniz.

Cinsel Taciz 

Hakkında

Bilgilendirme 

Destek Rehberi

REHBERLİK SERVİSİ (KURES)

Cinsel Tacizi 
Önlemek için:

BAŞKALARI TARAFINDAN 

CİNSEL NİTELİKLİ 

DAVRANIŞ OLARAK 

ALGILANABİLECEK 

DURUMLARA KARŞI 

DUYARLI DAVRANALIM.

KURUMSAL YAZIŞMA 

DİLİNE ÖZEN GÖSTERELİM.

KÜLTÜRLERARASI 

FARKLILIKLARI 

GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURARAK TUTUM 

VE DAVRANIŞLARIMIZDA 

KARŞIMIZDAKİLERE DAHA 

DUYARLI DAVRANMAYA 

GAYRET EDELİM.

RAHATSIZ EDİCİ 

DAVRANIŞLARDA 

BULUNAN KİŞİYİ NET 

VE AÇIK BİR ŞEKİLDE 

DAVRANIŞLARINDAN 

RAHATSIZ OLDUĞUMUZ 

YÖNÜNDE UYARALIM.

BU KONU İLE İLGİLİ SİZİN 

İÇİN NET OLMAYAN HER 

TÜRLÜ DURUMDA CİNSEL 

TACİZ DANIŞMANLARINA 

BAŞVURABİLİRSİNİZ.

KURES (Koç Üniversitesi 
Rehberlik Servisi) 
Hakkında
KURES, öğrencilerin 
ihtiyaç duyduklarında 
başvurabilecekleri 
ve psikolojik destek 
alabilecekleri bir birimdir. 
Psikolojik destek gerektiren 
durumlar genellikle şu 
konularda yoğunlaşmaktadır: 
Depresyon, üniversite 
yaşamına uyumda zorluk, 
ilişki problemleri, sınav 
kaygısı vb. Ayrıca cinsel tacize 
uğramış ya da tanık olmuş 
bireylere danışmanlık verip, 
süreçte psikolojik destek 

sağlar.

KURES’e http://dos.ku.edu.tr/tr/
rehberlikhizmeti adresinden 
ulaşabilirsiniz.

KURES Danışmanları
Kişileri objektif olarak dinler.

Kişisel değerlerini ve 
önyargılarını sürecin dışında 
tutar.

Mahremiyete saygı gösterir.

Öğrendiklerini gizli tutar; kurum 
içinde ve dışında hiç kimse ile 
paylaşmaz.

Kişileri yönlendirir ve süreç 
hakkında bilgilendirir.

Kişinin etkilenme düzeyini 
anlamaya çalışır.

İhbar/şikâyet sürecinin 
başlatılmasını sağlar. 

Unutulmamalıdır ki, 
Cinsel tacize maruz kaldığını 

hisseden kişi, bu durumda 
yalnız değildir ve asla 

yalnız bırakılmayacağını 
bilmelidir.

TÜM BAŞVURULAR

GİZLİ TUTULACAKTIR.

ACİL DURUMLARDA 

1122 
Acil Durum Telefonu’nu 

aramanız durumunda 
Güvenlik Ekibi ve Sağlık Ekibi 

bulunduğunuz yere yönlendirilecektir.
Bu süreçten sonra, 

konuyla ilgili şikâyette bulunabilir 
ya da danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

KAMPÜS İÇİ TELEFONLAR 

HARİCİNDE ARAMAK İSTERSENİZ 

0 212 338 1122

VE 



Cinsel Nitelikli Davranış
Kişinin cinsel özgürlüğünü zedeleyen 

Karşısındaki kişiyi cinsel açıdan rahatsız eden 
davranışlardır.

Bu davranışlar sözlü, yazılı ya da bedensel temas içerir 
şekilde karşımıza çıkabilir; anlık olabileceği gibi 
süreklilik de arz edebilir. 

Cinsel Nitelikli Davranış  

Bu davranışlardan
Bedensel temas içermeyenler “cinsel taciz”

Bedensel temas içeren ancak ani gelişen ve sürekliliği 
olmayanlar “sarkıntılık”

Bedensel temas içerip süreklilik arz eden davranışlar 
“cinsel saldırı” olarak tanımlanır.

Çalışma, eğitim ve yaşam 
ortamlarımızı etkileyen ve 
önemli bir konu olan cinsel taciz 
hakkında farkındalık yaratmak, 
bilinçlendirmek ve cinsel tacizi 
önlemek Üniversitemizin çok 
önemsediği misyonlardan 
biridir. 
Bu broşür Koç Üniversitesi 
olarak toplumsal rolümüzün 
ve sorumluluklarımızın bilinci 
ile bu konuda yayınlanan ve 
Üniversitemizin duruşunu 
simgeleyen “Cinsel Tacizi 
Önleme Yönetmeliği”mizin 
(isg@ku.edu.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz) ardından 
yapılan çalışmalara ek olarak 
farkındalık kazandırmak üzere 
hazırlanmıştır.

İhbar ve Şikâyet Nedir?
Kişinin bildirdiği durum kendisini değil, bir başkasını 
ilgilendiriyor ise “ihbar”; kendisi ile doğrudan ilgili ise 

“şikâyet”tir.

Neler Cinsel Tacize Girer?
Olumsuz cevap alınmasına rağmen ısrarla devam 
ettirilen ve cinsel yönden rahatsız eden talepler

Cinsel ima içeren sözler, davranışlar

Kişiyi cinsel yönden rahatsız eden bakış, tavır, 
hareketler

Kişinin bedenine, cinsel kimliğine veya cinsel 
yönelimine ilişkin, baş başayken ya da başkalarının 
yanında kişiyi rencide edici söz, tutum, davranış ve 
şakalar

Kişilerin cinsel hayatlarına yönelik aşağılayıcı sözler 
ile cinsiyet ayrımcılığı yapan sözler.

Israrcı şekilde kişiyi takip etmek, elektronik posta, 
iletişim araçları ve sosyal medya araçları ile rahatsız 
etmek

Cinsel yönden aşağılayıcı dil kullanmak, 

Size Yönelik 
Bir Cinsel Taciz 

Söz Konusu
Olduğunu

Düşünüyorsanız

Başka Birine
Yönelik 
Cinsel Tacize 
Tanık Olduysanız

Vakit kaybetmeden
KURES ile iletişime geçebilirsiniz.

YA DA

Cinsel  
Nitelikli 

Davranış
Cinsel SaldırıSarkıntılık

Cinsel Taciz


