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CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI 
DESTEK BİRİMİ NEDİR? 

• Cinsel Tacize ve 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 Saldırıya Karşı Destek Birimi Kurulu Rektör 
tarafından görevlendirilen onbir üyeden oluşur. Yanı sıra 
üniversitemizin her fakültesinde, yüksek okulunda yani her 
bileşeninde birer temsilci bulunmaktadır. 



 
• Taciz vakalarında başvuru mercii olan 

birimin amacı,  

  cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir 
akademik ve mesleki ortamın 
yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek 
ve düzenlemeleri tanıtmaktır.   

 

 



 

•Ancak  amaç cinsler arasındaki ilişkileri 
sıkı bir disipline sokmak, rızaya dayalı 
ilişkileri önlemek, belirli bir cinsel ahlakı 
dayatmak, cinsel içerikli her tür kişisel 
gerilim ve rahatsızlıkları resmi süreçlere 
dâhil etmek ve sert yaptırımlarla 
karşılamak değildir! 

 



• Birimin başlıca görevleri arasında,  Ankara 
Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari 
ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak 
üzere Ankara Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinin 
karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve taciz 
olayları konusunda onları bilgilendirmek, 
farkındalık sağlayıcı çalışmalar yürütmek, 
cinsel taciz ve saldırıya uğradığına ilişkin 
şikayette bulunanlara hukuki ve psikolojik 
destek vermek ve bu kişilerin mağduriyetlerini 
giderici çözüm yolları aramalarına yardımcı 
olmak yer almaktadır. 

 

 

 

 



 
• Üniversite ortamında yaşanan tacizler, kişilerin çalışma 

ve öğrenim yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. 
• Hiyerarşik ilişkilerin hâkim olduğu kurumsal 

ortamlarda tacize uğrayanların bunu dile getirmede 
yaşadıkları zorluklar nedeniyle, taciz çoğu zaman  
görünmez kılınmakta ve hem kişi hem de kurumsal 
ortam bu durumdan zarar görmektedir.  
 



• Birim Kurulunun görevleri;  

• cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istismar ve misilleme 
iddialarını incelemek;  

• şikâyetçinin talebi halinde, şikâyetçi ve hakkında şikâyette 
bulunulan kişi arasında onarıcı adalet 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 saldırıya karşı farkındalık 
yaratmak için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları 
düzenlemek ve yayınlar yapmak olarak belirlenmiştir. 



•   Birim,  insanın onur sahibi varlık olmasını     

         gözetici şekilde davranmak esasına  

    dayanmakta olup, çalışma ilkeleri arasında; 

    özen göstermek, gizlilik ve ivedilik  

                      yer almaktadır. 

 



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. 

 



 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 birim 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. 
 



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. 

 



CİNSEL TACİZ NEDİR? 

• Cinsel taciz kişiyle vücut 
teması bulunmadan 
yapılan ve rızaya dayalı 
olmayan, cinsel içerikli 
söz, tavır ya da diğer 
davranış biçimlerini içerir. 



 

• Cinsel taciz ve saldırı asıl olarak 
cinsiyet ayrımcılığının bir parçasıdır 
ve toplumsal yaşamın her alanında 

sık karşılaşılan bir olgudur. 

• Daha çok kadınlara karşı bir ayrımcılık 
biçimi olarak işlendiği açık olmakla birlikte  
erkeklere de yönelebilmesi ve aynı cinsten 
kişiler arasında gerçekleşmesi de 
mümkündür. 

 



• Olayın gerçekleştiği ortama ve “bağlam”a 
göre; 

ısrarla tekrarlanan eylemler 

ya da  

  bir tek eylem dahi cinsel taciz olarak 
değerlendirilebilir. Yani süreklilik arz 

etmesi önkoşul değildir. 



CİNSEL TACİZ 

Basit taciz 

Sürekli taciz 

Ağır Taciz 



Basit taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret unsuru 

taşımayan, ancak rahatsız edici, istenilmeyen ortamları 
yaratan hareketler. Örneğin, 

 

laf atmak 

cinsel içerikli şaka yapmak, 

 iltifatlarda bulunmak, 

 argo sözcükler kullanmak,  

flört etmek için aşırı ısrarcı olmak,  

pornografik materyalle rahatsızlık vermek,  

kişinin cinsel yaşamına dair sorular sormak ya da dedikodu 
üretmek 

 



• Basit tacizin uyarılara rağmen sürekli 
yinelenmesi   

 

•   

Sürekli taciz 



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 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. 

Ağır Taciz 



TCK madde 105: Cinsel Taciz 

• Mağdurun şikayetine bağlı olarak, 
taciz eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezası veya adli para cezasıyla 
cezalandırılır. 

 

• Hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden 
kaynaklanan nüfuz kötüye 
kullanılarak ya da aynı işyerinde 
çalışmanın sağladığı kolaylıktan 
yararlanılarak kişiye karşı cinsel 
tacizde bulunulması, daha ağır ceza 
ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.  

 





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 Saldırıya Karşı Destek Birimine 
başvurmak 

 

• 8) Akademik danışmana, üniversitenin idari 
makamlarına başvurmak 

 

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

 



CİNSEL SALDIRI NEDİR? 

• 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. 

 



TCK madde 102: Cinsel Saldırı 

• Cinsel davranışlarla bir kimsenin 
vücut dokunulmazlığını ihlal 
eden kişi, mağdurun şikayetiyle  

    2 yıldan 7 yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

• Vücuda organ veya sair bir cisim 
sokulması şeklinde işlenmesi 
halinde 7 yıldan 12 yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

 



 

 

 

• Suçun, 
 

• Ruhsal veya fiziksel bakımdan kendini koruyamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı, 

• Kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılarak, 

• Kan veya kayın hısmına karşı, 

• Silahlı veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, 

       verilen cezalar yarı oranında artırılır. 

Bireyler alkol,uyarıcı ya da uyuşturucu madde etkisinde de 
olsalar davranışlarından sorumludurlar. 

Maddede suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri de 
düzenlenmiştir. 

 

 
 





 Saldırıda bulunanların çoğu tanıdık kişilerdir ! 

•       Cinsel saldırı vakalarının çoğu, erkek ya da 
kız arkadaş, arkadaş çevresinden biri, yeni 
tanışılan biri ya da sevgili gibi mağdurun 
tanıdığı bir kişi tarafından gerçekleştirilir.  

•       Mağdurların yüzde 70'i saldırıda bulunan 
kişiyi tanımaktadır.  

 

 



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 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. 

 





ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI 
18 yaşından küçüklere karşı 

gerçekleştirilen 

cinsel saldırı ve cinsel taciz eylemleri 
“çocuğun cinsel istismarı” olarak 

değerlendirilir. 

 

Bu çocuğun cinsel özgürlüğüne,  

doğru ve düzgün cinsel 

gelişimine karşı  

 işlenmiş suçtur. 



ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI 
Cinsel istismar deyiminden; 

 
a) Onbeş yaşını tamamlamamış 
ya da tamamlamış olmakla 
birlikte fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği 
gelişmemiş olan çocuklara karşı 
gerçekleştirilen her türlü cinsel 
davranış, 
 
b) Diğer çocuklara karşı sadece 
cebir, tehdit, hile veya iradeyi 
etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen 
cinsel davranışlar anlaşılır. 
 
 



 
Çocuk gelinlik  de tck’ya göre çocukların cinsel 
istismarıdır. Çocuk gelinlere dini nikah 
yapılması da  TCK madde 230’un kapsamında 
suçtur.  
 



MİSİLLEME NEDİR? 
MİSİLLEME (örtük bir taciz türü olarak) ; 

 

   Cinsel ya da duygusal amaçlı girişim ve teklifleri 
reddeden bireylerin; 

  şikayet yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle,  

 açık ya da örtük biçimde 

   iş /eğitim yaşamının  zorlaştırılması 

ya da 

 intikam amacıyla zorlayıcı davranışlara maruz 
bırakılmasıdır. 



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 ya da 
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. 

 



Onarıcı Adalet Mekanizması 

• Bir olayın cinsel taciz olup olmadığı konusunda 
belirsizlikler ortaya çıkabilir. Sonuçları ağır 
olabilecek disiplin soruşturmasının yürütülmesi 
her zaman gerekli değildir ya da çeşitli 
nedenlerle bu tercih edilmeyebilir. Birimimiz bu 
gibi durumlarda iddia sahibinin rızasıyla kişiler 
arasında bir onarıcı adalet mekanizmasını 
işletmeyi önermektedir.  Onarıcı adalet her 
vakada işletilecek bir süreç olmayıp, durumun 
özelliğine göre Birim Kurulu tarafından 
şikâyetçiye tavsiye edilebilir.  

 
 



Mağduru Koruyan Bir Müdahale Yolu Olarak: 

 ONARICI ADALET 
Mağdurun ihtiyaçlarını tam olarak anlayan 

 

Olası çözümlerde mağdurun yanında yer alan 

 

Mağdurla birlikte tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ve 
onun çevresini de sürece dahil eden bir müdahale 

sürecidir. 

 



!! ONARICI ADALET, KESİNLİKLE ARABULUCULUK VEYA 
UZLAŞTIRMA  DEMEK DEĞİLDİR!! 

 

DİSİPLİN VE CEZA SORUŞTURMASI ya da DİĞER HUKUKSAL 
BAŞVURU YOLLARI ÜZERİNDE ZAMANAŞIMININ DURMASI 

ya da KESİLMESİ SONUCUNU DOĞURMAYAN,  

MEVCUT BAŞVURU İMKÂNLARINA ALTERNATİF ya da  

BU YOLLARA BAŞVURMANIN ÖNKOŞULU NİTELİĞİNDE 
OLMAYAN üniversite içi bir çözüm yolu olarak 
öngörülmektedir. 

Kişiler bu mekanizmayı kullanmayı tercih etmeyerek, 
doğrudan soruşturma açılmasını istemek ya da adli 
başvurularda bulunmak hakkına sahiptir. 

 

 



 

CİNSEL TACİZ VE SALDIRI: 
PSİKOLOJİK AÇIDAN     
                   DEĞERLENDİRME 



• CİNSEL İSTİSMAR CİNSİYET ya da YAŞ FARKI 
OLMAKSIZIN YAŞANDIKTAN YILLAR SONRA BİLE 
OLUMSUZ ETKİLERİNİ SÜRDÜREN, ÇOĞUNLUKLA 
HATIRLANAMAYAN, KAÇILAN, 
ÖNEMSENMEMEYE ÇABALANAN ANCAK 
HATIRLANDIĞINDA ÇOK ÇOK ACI VEREN BİR 
DURUMDUR.  



Cinsiyet farkı olmadan, «mağdur»lar 
neler yaşar? 

• Utanç, 

• Aşağılanma,  

• Sıkıntı hissi,  

• Şaşkınlık 

• Öfke. 

• Mağdurun günlük yaşam aktivitelerini (okul, iş vb) ve ilişkilerini 
olumsuz yönde etkileyen psikolojik rahatsızlıklar ortaya 
çıkabilmektedir. 

• (Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu vb.)   

 

 



YERİNE; 

-Dizüstü bir etek, kolları 
olmayan bir gömlek 

giydiğim ya da kırmızı bir 
ruj sürdüğüm için 
karşımdaki erkeği 

kışkırtmış olabilirim. 
 

-İSTEDİĞİMİ GİYEBİLİRİM, BU 
HİÇ BİR ERKEĞİN BENİM İZNİM 

OLMADAN BEDENİME 
DOKUNMASINI HAKLI 

GÖSTERMEZ! 

-Maruz kaldığım cinsel 
istismarı dillendirirsem 

yakın çevremden ve 
toplumdan dışlanırım. 

 

-BEN MAĞDURUM ve BANA 
DESTEK OLACAK, BU DURUMUN 
ÜSTESİNDEN GELMEME YARDIM 

EDEBİLECEK  KİŞİ VE KURUMLARA 
BAŞVURMALIYIM. BU BENİ 

DEĞERSİZ YAPMAZ  



Bu duygularla başa çıkabilmek, (telafi edebilmek için); abartılı maço 
davranışlar, homofobi (homoseksüellikten nefret) , cinsel agresif 

davranışlar,  hatta cinsel saldırılar geliştirebilir. 

kendini yeterince koruyamadığını düşünüp, kontrolünü, cinsel 
kimliğini kaybetme korkusu 

Bu uyarımı yanlış yorumlayarak öfkesini kendisine yöneltme 

Stimülasyona (uyarıma) bağlı olarak olağan cinsel aktivitelere 
benzer fiziksel değişimler, deneyimler 

. 

Cinsel istismara maruz kalan erkekler 

ne yaşarlar? 



Cinsel İstismara Maruz Kalan Bireylerde Tedbir 
Alınması Gereken Yaşantılar 

 
Cinsel İstismara Maruz Kalan Bireyde Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

Belirtileri 
• İstismar anı tekrar tekrar yaşanıyormuş hissi  

Uyanıkken zihinde, uykudayken kabuslarda tekrar tekrar yaşamak- 
flashback) 

• İstismara ilişkin konuşmaktan, olay yerinden ya da hatırlatıcı nesne, 
aktivite veya kişilerden aşırı kaçınma  

• İstismar anına ilişkin önemli ayrıntıları hatırlamada güçlük 
• İlişkilerden kaçınma 
• Bedende aşırı uyarılmışlık hali (el titremesi, nefes güçlüğü vs.) 
• Uyku sorunları 
• Öfke patlamaları 
• Konsantrasyon güçlüğü 

 
 
 



Cinsel İstismara Maruz Kalan Bireyde Depresyon Belirtileri 

 

• Suçluluk  

• Umutsuzluk duygusu 

• İştahsızlık  

• Uyku Sorunları 

• Hayattan zevk alamama, isteksizlik 

• İntihar düşünceleri 

 



Cinsel saldırı, 
taciz ve istismar 
her yerde her 
konumda ve 
herkesin başına 
gelebilir. Bu 
durumu kesin 
önleyebilecek bir 
yöntem yoktur. 
Ancak riskleri 
azaltmak 
mümkündür. 
 

 
• Hoşunuza gitmeyen bir 

davranış ya da mesajla 
karşılaştığınızda bunu yanlış 
anlaşılmaya yer 
bırakmayacak açıklıkta ve 
kesinlikle ifade edin.  
 

• İstemediğiniz bir davranış 
konusunda bazen nezaket ya 
da çekingenlik nedeniyle tam 
olarak belirtemediğiniz 
duygularınız, başkalarınca o 
davranışın onaylanması 
olarak algılanabilir.  
 

• Duygularınızla 
davranışlarınız ve sözleriniz 
uyum içinde olmalıdır. 
 



 
  

• Kurban olmaktan kurtulmanın en basit ve ilkel 
biçimi saldırgan davranmak olabilir, ancak bu 
tuzağa düşmeden gerekli yardımı bu konuda 
uzman olan kişilerden alınız. Uygun yardımla 
travmatik anıları atlatmanız kolaylaşır.  

• Bu konuda bilinçlenmekle ve etrafınızdakileri 
bilinçlendirmekle  toplumsal duyarlılığın 
artmasını sağlayabilirsiniz. 

 



 CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN KİŞİLERE     

           EYLEME GEÇME GÜCÜ VERİLDİĞİNDE; 

 

    YAŞAMLARININ DENETİMİNİ YENİDEN ELE GEÇİRME VE 
GEREKLİ KARARLARI VEREBİLME CESARETİNİ 

GÖSTEREBİLİRLER … 



 

• Güçlenmek, travmatik anıları geride bırakmak ve 
yeni uyumlu bir yaşama başlamak için,  

    Ankara Üniversitesi CTS destek birimi    

                         yanınızda… 

 




