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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği olarak; 2014 Kasım 
ayında başladığımız ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli 
Şiddet Araştırması’ ile hem bu alanda yapılan çalışmalara 
kaynaklık etmek hem de sendikamızın örgütlü olduğu 
kurumlarda eğitim ve bilim emekçisi kadınların karşılaştığı 
farklı şiddet pratiklerini ortaya çıkarmayı hedefledik. 
Çalışmamızın bu haliyle iki amacı eş zamanlı olarak yerine 
getirmesi için hazırladığımız anket çalışmasını örgütlü 
olduğumuz tüm şubelerde gerçekleştirmek için yola çıktık. 
Araştırma sırasında kullandığımız başlık, Birleşmiş Milletler’in, 
UNICEF’in ve uluslararası eğitim örgütlerinin son yıllarda 
kullanmaya başladığı ‘okullarda toplumsal cinsiyet temelli 
şiddet’ kavramından yola çıkarak belirlenmiştir. Söz konusu 
kavram çoğunlukla öğrenci merkezli olarak psikolojik, fiziksel 
ve cinsel şiddeti ele almaktadır. Gerek okul içerisinde gerekse 
okul çevresinde  genellikle  kız  çocuklarına,  nadiren  erkek 
çocuklarına yönelik olarak toplumsal cinsiyet rollerinden 
kaynaklanan şiddetle ilgilenilmektedir. Ancak Eğitim Sen 
Merkez Kadın Sek-
reterliği olarak; bu 
alanda yaptığımız 
uzun çalışmaların 
sonucunda sorunu 
bütünsel ele almayı 
daha uygun bulmak-
tayız.
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Nereden Yola Çıktık?

Sendikamızın şimdiye kadar kadın özgürlüğü için verdiği 
mücadele ve ürettiği politikalar devam etmekte olan çalışmamızın 
temelini oluşturmaktadır. Eğitim sistemi toplumun genelinde var 
olan erkek egemenliğinden bağımsız olmadığı gibi sendikamız 
ve her alanda eşitlik mücadelesi veren Eğitim Sen’li kadınlar da 
toplumdan izole yaşamlar sürmemektedir. Tam tersine iktidarın 
sürekli müdahale ettiği eğitim alanında verilen direnişin özneleri 
olan Eğitim Sen’li kadınlar cinsiyetçiliğe karşı iş yerinde, toplumsal 
yaşamda, ev içinde ve sendikada mücadele yürütmektedir. 

Daha önce kadın emeği, kreş hakkı, kılık kıyafet ve müfredat 
gibi konularda farkındalık yaratılıp çeşitli kazanımlar elde 
edilmiştir. Her zaman kadına yönelik şiddet ve cinsel tacizle 
mücadele gündemimizde olmasına rağmen bu alanda kendimize 
yönelik bir alan araştırması yapmamıştık. Son dört aydır sürmekte 
olan anket çalışması kadar 
kapsamlı bir araştırmanın 
daha önce yapılmadığı da 
bilinmektedir. Bu yönüyle 
sendikamız sadece kendi 
tarihinde değil eğitim 
alanında da bir ilki 
gerçekleştirerek; eğitim ve 
bilim emekçisi kadınların 
çalışma yaşamlarında 
maruz kaldığı erkek 
egemen şiddeti (psikolojik, 
fiziksel, cinsel şiddet ve 
cinsel taciz) gözler önüne 
sermektedir.
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Çalışma Çerçevemizi Neye Göre Belirledik?

Eğitim alanında var olan eşitsizliklerin sınıf, toplumsal cinsiyet, 
ırk ya da dini boyutları olduğu bilinmektedir. Bu yüzden eleştirel 
pedagoji yazarlarından Micheal Apple’ın da ‘Eğitim ve İktidar’ 
konusunda yaptığı çalışmalara referansla tek bir eşitsizlikten 
bahsetmek ve diğerlerinden soyutlanmış bir alanda eşitlikten 
bahsetmenin mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Hiyerarşilerin 
çoklu şekilde kurulduğu bir iktidar alanı olarak eğitimin belirli 
bir cinsiyet rejimine sahip olduğunu düşünmekteyiz. Connell’in 
çalışmalarında toplumsal cinsiyet temelli ilişkilerin üç boyutundan 
bahsedilmektedir. Buna göre emek, iktidar ve kateksis noktasında 
var olan toplumsal cinsiyet ilişkilerinin belirli bir kurum içerisinde 
gerçekleşmesiyle cinsiyet rejimi ortaya çıkmaktadır.

Eğitim ve bilim emekçisi kadınların eğitim alanının doğrudan  
bileşeni olmaları onları iki boyutlu olarak cinsiyetçi politikaların 
hedefi haline getirmektedir. Kadınlar; iş yerinde toplumsal 
cinsiyet temelli ayrımcılığa ya da şiddete uğramaktadır. Diğer 
taraftan eğitim alanına yapılan her iktidar müdahalesi çalışan 
kadınları da doğrudan etkilemektedir.

AKP döneminde kadına yönelik şiddetin arttığı bilinmektedir. 
Hemen her gün bir kadın cinayeti işlenmekte, taciz ve tecavüz 
haberleri sıradanlaşmaktadır. Eğitim ve bilim emekçisi kadınlar 
olarak bizler bu süreçten bağımsız değiliz. Eğitim kurumlarında 
erkek şiddetine uğruyoruz. Gerek okul idarecilerinden gerek 
meslektaşlarımızdan gerekse öğrenciler ve velilerden gelen erkek 
saldırganlığı sanıldığının aksine hiç de küçümsenecek düzeyde 
değil. Toplumun diğer kesimlerinde yaşayan kadınlar gibi kimi 
zaman sessiz kalarak kimi zaman karşı koyarak tepki veriyoruz. 
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Kadın dayanışmasının pratiklerini sergilemeye ihtiyacımız var. 
Ancak önce erkek saldırganlığını eğitim alanında bir sorun olarak 
ön plana çıkarmamız gerekiyor. Eğitim Sen’in yapmış olduğu alan 
araştırması tam da bu ihtiyaca cevap olmayı amaçlamaktadır.

Ne Soruyoruz? Ne Öğreniyoruz?

Anket çalışmasının başında tanımaya yönelik sorular 
kurgulanmıştır. Bu sorular yoluyla hangi kesimlere 
ulaşabildiğimizin tanımlanması amaçlanmaktadır. Anketimizin 
ilk bölümünde katılımcıların eğitim durumları, görev yaptıkları 
kurum ve aylık ücretlerine dair sorular bulunmaktadır.

Şiddetin gerçekten yaşandığına dair herhangi bir kanıt 
sunulması yerine kadınların şiddet algılarına odaklanılmıştır. 
Dolayısıyla ‘beyana dayalı’ olarak şiddetin yaygınlığı ölçülmektedir. 
Katılımcıların ve şiddet pratiği gösterenlerin isimleri, adresleri ya 
da çalıştıkları kurumlar bilinmediği için herhangi bir art niyet ya 
da yanıltmaya dönük cevap alınması ihtimali son derece düşüktür.

Anketimiz dört ana başlık altında devam etmektedir. 
Katılımcılara psikolojik, fiziksel, cinsel şiddete ya da cinsel tacize 
uğrayıp uğramadıkları sorulmaktadır. Cevapları ‘evet’ ise ne tür bir 
davranışla karşılaştıklarını seçmeleri istenmektedir. Bu bölümün 
sonunda şiddetin ya da tacizin failinin mesleği sorulmaktadır. Bu 
soru ile şiddetin dikey ya da yatay mı gerçekleştiği öğrenilmek 
istenmektedir. (Dikey Şiddet: Failin hiyerarşik olarak mağdurdan 
daha üst konumda bulunması) 

Anketimize Kimler Katılıyor?

Anket çalışmamız örgütlü olduğumuz  100  şube  ve il temsilciği-
ne gönderilmiştir. Anket çalışmalarının yerelde koordinasyonu 
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Eğitim Sen Şube Kadın Sekreterleri’nin sorumluluğunda olup 
merkezi olarak Merkez Kadın Sekreterliği’ne bağlıdır. 

Anketimize aşağıdaki tabloda detayları sunulduğu şekliyle; 28 
şubeden sendikamız üyesi ve üyesi olmayan 869 eğitim ve bilim 
emekçisi katılmıştır. Anket çalışmamıza en çok katılım gösteren 
şubemiz İzmir 1 No’lu şube iken onu sırasıyla Kırklareli, Diyarbakır 
ve Adıyaman takip etmiştir.

NO ŞUBE GELEN 
ANKETLER NO ŞUBE GELEN 

ANKETLER
1. ADIYAMAN 50 15. İZMİR 5 34
2. AKSARAY 29 16. KARS 20
3. ANKARA 3 24 17. KIRKLARELİ 54
4. ARTVİN 21 18. KOCAELİ 34
5. BALIKESİR 26 19. KONYA 27
6. BARTIN 21 20. MARDİN 41
7. DİYARBAKIR 50 21. MERSİN 31
8. EDİRNE 18 22. MUŞ 32
9. ELAZIĞ 36 23. SAMSUN 14

10. ESKİŞEHİR 29 24. SİVAS 20
11. GİRESUN 20 25. ŞANLIURFA 38
12. HAKKÂRİ 18 26. TRABZON 20
13. İZMİR 1 66 27. VAN 42
14. İZMİR 4 41 28. YALOVA 12

TOPLAM 869
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Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri 

* Yerleşim Yeri
Anketimize katılan 869 kişinin 587’si il merkezinde, 210’u 

ilçelerde, 72’si ise köylerde yaşamaktadır.

* Cinsiyet
Çalışmamıza katılanların %98,6’sı kendilerini kadın olarak 

tanımlamış, %1.4’ü ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir. Genellikle 
kadınlara ulaşmayı hedeflediğimiz çalışmamızda kendilerini ‘diğer’ 
olarak tanımlamayan katılımcıların olması memnun edicidir. 
İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde gözden kaçırılabilir olan 
‘diğer’ oranı bizim açımızdan öğretici olmuştur. 
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

* Eğitim Durumu
Katılımcıların 689’u lisans mezunu iken, 96’sı yüksek lisans 

mezunu, 71’i lise ve altı eğitim kurumlarından mezundur ve 13’ü 
doktora mezunudur. 

* Meslek
Katılımcıların 677’si okullarda ve üniversitelerde öğretmen 

ya da öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Onları 54 kişiyle 
ücretli öğretmenler, 45 kişiyle idari personel, 32 kişiyle yardımcı 
hizmetliler takip etmektedir. 20 aday öğretmen anket çalışmamıza 
katılmıştır. Anket çalışmamıza katılan taşeron ve sözleşmeli 
personel sayısı aynı olup, 18’dir. Sadece 5 kişiyle teknik personel 
anket çalışmamızda en az temsil edilen grubu oluşturmaktadır.

Aday öğretmen ve ücretli öğretmenler aynı işi yaptıkları halde 
farklı statü ve ücrete sahip oldukları için öğretmenlerden farklı 
olarak ele alınmıştır. Onları da eklediğimizde öğretmenlik yapan 
toplam kişi sayısı 751’e çıkmaktadır. 
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* Aylık Kazanç
Okullarda ve üniversitelerde çalışan öğretmen ve öğretim 

elemanlarının ortalama aylık kazançları 2.000 ile 3.999 TL arasında 
değişmektedir. Ancak bu işi yapan 751 kişiden sadece 677’si bu 
aralıkta ücret alabilmektedir. Ücretli öğretmenlerin maaşları 
1.000 TL’nin altına düşebilmektedir. Katılımcıların %16,6’sı 2.000 
TL’nin altında ücret almakta yoksulluk sınırının altında yaşam 
mücadelesi vermektedir. 

* Çalışılan Kurum
Anket katılımcılarının büyük bir kısmı ilkokullarda (266) 

çalışmaktadır. Sonra sırasıyla ortaokul (216), anadolu lisesi (111), 
anadolu meslek lisesi (71), okulöncesi kurum (59), üniversite 
(48), meslek lisesi (44), kız meslek lisesi (20), MEB merkez ve 
taşra teşkilatı (16), imam hatip ortaokulu (9), fen lisesi (5) ve 
imam hatip lisesi (4) takip etmektedir.

Katılımcılardan okulöncesi eğitimde çalışanların oranı %6,8 iken 
ilkokulda çalışanların bulunanların oranı %30,6’dır. Ortaokulda 
seviyesinde çalışanlar %25,9 iken liselerde çalışanların oranı 
%29,5’dir. Üniversitelerde çalışanların oranı ise %5,5’e kalmıştır. 
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Katılımcıların Şiddet Deneyimleri

* Psikolojik Şiddet
Katılımcıların %41,3’ü psikolojik şiddete uğramıştır. Yani, 

her beş eğitim ve bilim emekçisi kadından ikisi görevi sırasında 
psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Anketimiz toplumsal 
cinsiyet temelli psikolojik şiddeti ölçmek için kurgulanmıştır. 
Bu yüzden katılımcılar psikolojik şiddete uğradıklarını beyan 
ettiklerinde aşağıdaki sorularla karşılaşmaktadır;

* Bazı kişilerle konuşmamanız ya da konuşmanız için rahatsız 
edici şekilde uyarıldınız mı? (175)

* Yaşadığınız yeri, arkadaşlarınızı ya da partnerinizi değiştir-
meye yönelik tehditkâr söylemlerle karşılaştınız mı? (92)

* Kıyafetleriniz ile ilgili rahatsız edici söylemlerde bulunuldu 
mu? (207)
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* Yaşam tarzınızdan dolayı herkesin içinde aşağılandınız mı? 
(143)

* Cinsiyetinizden dolayı size isim takıldı mı? (49)

* Diğer çalışanlara tanınan haklardan cinsiyetiniz, cinsel 
yöneliminiz, cinsel kimliğinizden dolayı mahrum bırakıldınız 
mı? (136)

* Size veya yakınınızdakilere yönelik tehditler aldınız mı? (95)

Ne Tür Davranışlara Maruz Kalındı?

Eğitim ve bilim emekçisi kadınlar okullarda en fazla kıyafetleri 
ile ilgili rahatsız edici söylemlerle karşılaşmaktadır. Psikolojik 
şiddete uğradığını söyleyen kadınların %58’i kıyafetleri ile ilgili 
rahatsız edici söylemlerle karşılaştığını belirtmiştir. Son dönemde 
taciz ve tecavüz vakalarında kadınların giydikleri kıyafetlere göre 
değerlendirme yapan erkek egemen zihniyet okullarda etkisini 
sürdürmektedir. 

Kadınların maruz kaldığı davranışlardan ikincisi ‘bazı kişilerle 
konuşup konuşmamaları için uyarılmaları’ olmuştur. Bu durum 
çalışan kadınların görevlerini yaptıkları kurumda yine aile 
denetiminin uzantısıyla iç içe olduğunu göstermiştir. Kadınlar 
‘baba’ ve ‘abi’ rollerine soyunan iş arkadaşları ve idarecilerin 
şiddetine maruz kalmaktadır.

Psikolojik şiddete uğrayan kadınların %40’ı yaşam tarzlarından 
dolayı şiddete uğramaktadır. Burada kadınların yaşadıkları 
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ilişkiler,  siyasal görüşleri ya da gittikleri mekanlar dolayısıyla 
psikolojik şiddete uğradıkları ortaya çıkmaktadır.

Anket çalışmamızda göze çarpan bir diğer sonuç; psikolojik 
şiddete uğrayan kadınların büyük bir kısmının erkek çalışanlara 
tanınan haklardan mahrum bırakılmasıdır. Açıkça uluslararası 
sözleşmelere ve iş yasalarına aykırı olan bu duruma psikolojik 
şiddete uğrayan kadınlar arasında rastlanma oranı %36’dır. 

Psikolojik şiddete uğradığını beyan eden 359 kadından 95’i 
kendilerine ve yakınlarına yönelik tehdit almış, 92’si yaşadıkları 
çevreyi değiştirmeleri için tehdit almıştır. Eğitim kurumlarında 
çalışan kadınlar sıkça tehdit edilmektedir. 
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Kim Uyguladı?

Psikolojik şiddete uğrayanların %42,1’i sadece okul ve 
üniversite idarecileri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Okul ve 
kurum idarecileri sahip oldukları konum ve statüyü kullanarak 
kadın çalışanlara psikolojik şiddet uygulamaktadır. Anket 
çalışmamız AKP’nin okullarda yaptığı yönetici atamalarından 
sonra gerçekleştirilmiştir. AKP tarafından usulsüzlükle okullara 
atanan idarecilerin kadın çalışanlara psikolojik şiddet uyguladığı 
ortaya çıkmıştır. 

Okul idarecileri, öğretmenler/öğretim elemanları ve okul 
dışından birileri ile öğrenci ve öğretmenler/öğretim elemanları 
tarafından psikolojik şiddetin uygulanma oranı ikinci sırada 
gelmektedir. Psikolojik şiddete uğrayan katılımcıların %8’i her 
üç kesimin (okul idarecileri, öğretmenler/öğretim elemanları, 
okul dışından birileri) ve her iki kesimin (öğretmenler/öğretim 
elemanları ve öğrenciler) şiddetine uğradığını söylemiştir.  
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

* Fiziksel Şiddet 
Okullarda ve üniversitelerde fiziksel şiddete uğrayan kadınların 

sayısı araştırmamızda az çıkmıştır. Katılımcıların sadece %4’ü 
fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Ancak dikkat çekilmesi 
gereken asıl nokta fiziksel şiddete uğrayanların %84’ünün aynı 
zamanda psikolojik şiddete de uğradığını belirtmesidir. Bu 
yönüyle fiziksel şiddet yalnız başına görülmemekte psikolojik 
şiddetle birlikte katmerleşerek sürmektedir. 

* Cinsel Şiddet
Araştırmamızda eğitim ve bilim emekçisi kadınların cinsel 

şiddete uğrayıp uğramadıkları sorulmuştur. Cinsel şiddet; ‘zorla 
cinsel ilişkiye girme, cinsel ilişkiye girmek zorunda bırakılma’ 
olarak tanımlanmış ve bu tanım kendilerine açıklanmıştır. Bu 
konunun konuşulmasının bir hayli zor olduğu tarafımızca dikkate 
alınmış ancak bu durumu açıklamak isteyen kadınların olacağı da 
varsayılmıştır. 

Anketimize katılan eğitim ve bilim emekçisi kadınlar arasında 
cinsel şiddete uğradığını söyleyen 3 kişi olmuştur. Bu istatistiksel 
olarak küçük rakam; bize kadınların maruz kaldığı şiddetin ne 
denli büyük olabileceğini göstermesi bakımından çarpıcıdır. 
Katılımcıların her üçü aşağıda sıralanan fillere maruz kaldıklarını 
belirtmiştir.

* Sizi yaralayarak ya da zorlayarak cinsel ilişkiye girdi mi?

* Sizin onay vermemenize ya da rahatsız olduğunuzu 
açıklamanıza izin vermeden cinsel ilişkiye girdi mi?

* Karşı çıkmaktan korktuğunuz için cinsel ilişkiye girmeye 
mecbur bırakıldınız mı?
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Cinsel şiddete uğrayanların üçü de üniversite mezunu 
öğretmenlerdir. Katılımcılar kendilerine cinsel şiddet uygulayan 
kişiler olarak; veli, öğretmen ve sözleşmeli personeli saymışlardır. 

* Cinsel Taciz
Eğitim ve bilim emekçisi kadınlara görevleri sırasında ‘cinsel 

tacize’ uğrayıp uğramadıkları sorulmuştur. Bu konunun da 
toplumsal geleneklerden dolayı konuşulmasının zor olduğu 
bilinmesine rağmen karşımıza beklediğimizden yüksek bir oran 
çıkmıştır.

Anketimizin sonuçlarına göre eğitim ve bilim emekçisi 
kadınların %14’ü görevleri sırasında cinsel tacize uğramaktadır. 
En sık rastlanan cinsel taciz davranışları sırasıyla;
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

* Gözleriyle sizi rahatsız etti mi? (102)

* Sizin hakkınızda cinsel içerikli yorumlar ya da şakalar yaptı 

mı? (46)

* Fiziksel görünüşünüz hakkında rahatsız edici cinsel yorum 

ya da şaka yaptı mı? (46)

* İstemediğiniz halde size dokundu, sizi öptü ya da kucakladı 

mı? (35)

* Rahatsız edici şekilde özel hayatınız hakkında cinsel içerikli 

sorular sordu mu? (28)

* Size rahatsız edici şekilde cinsel içerikli resimler, mesajlar 

ya da hediyeler gönderdi mi? (12)

* Size uygunsuz zaman ve yerlerde cinsel tekliflerde bulundu 

mu? (10)

* Sosyal medya üzerinden; rahatsız edici şekilde cinsel içerikli 

tekliflerde bulundu mu? (8)

* Herkesin içinde ya da yalnız teşhircilik yaptı mı? (7)

* Sizin iradeniz dışında, size pornografik ya da cinsel içerikli 

şeyler izletti mi? (4)

Cinsel tacize uğrayan eğitim ve bilim emekçisi kadınların %85’i 
gözle tacize uğramaktadır. İkinci sırada cinsel içerikli şakalar 
yapılması ve fiziksel görünüş hakkında cinsel içerikli yorum 
yapılması gelmektedir. 
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Araştırmamızdan çıkan bir diğer önemli sonuç cinsel tacize 
uğrayan kadınların %83’ünün aynı zamanda psikolojik şiddete 
de uğradığını söylemesidir. Fiziksel şiddet konusunda olduğu 
gibi cinsel taciz genellikle psikolojik şiddetle eş zamanlı ortaya 
çıkmaktadır.

Kim Taciz Etti?

Cinsel tacize uğrayan katılımcıların %20,8’i öğretmen/öğretim 
elemanları tarafından cinsel tacize uğramıştır. Sadece idareciler 
tarafından cinsel tacize uğrayan kadınların oranı %19,2’dir. 
Öğretmen/öğretim elemanları ve idari personel tarafından cinsel 
tacizin uygulanma oranı ise %10,8’dir. 
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Cinsel tacizin genelde aynı ya da üst konumda çalışanlar 
tarafından uygulandığı araştırmamızla bir kez daha kanıtlanmış 
oldu. Okullarda ve üniversitelerde görev yapan kadınların bu 
kadar yoğun bir şekilde cinsel tacize uğramaları cinsiyet ayrımcı 
politikaların sonuçlarının ne kadar yaygın yaşandığını bir kez daha 
göstermiştir.
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması Sonuçları

Sonuç                              

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği’nin araştırmasının 
sonuçları üzerine yaptığımız değerlendirme ile;

1. Eğitim ve bilim emekçisi kadınların neredeyse yarısının 
cinsiyetlerinden dolayı psikolojik şiddete uğradığı,

2. En sık rastlanan psikolojik şiddetin kıyafetler ve yaşam 
tarzları ile ilgili olduğunu ve politik olarak sürmekte olan 
erkek şiddetinin bir uzantısı olarak devam ettiği,

3. Psikolojik şiddet uygulayanların yarısının okul idarecileri 
olduğu,

4. Fiziksel şiddete uğrayan kadınların neredeyse tamamının 
aynı zamanda psikolojik şiddet mağduru olduğunu;

5. Cinsel şiddetin okulları ve üniversiteler açısından tehdit 
unsuru olmaya devam ettiği,

6. Cinsel tacizin yaygın şekilde okullarda görüldüğü,

7. Cinsel tacize uğradığını beyan eden kadınların neredeyse 
tamamının aynı zamanda psikolojik şiddet mağduru olduğu,

8. En sık rastlanan taciz davranışlarının gözle taciz, cinsel 
içerikli şakalar ve cinsel yorumlar olduğu ortaya çıkmıştır. 
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