Karakutu Derneği
Cinsel Tacizi ve Cinsel Saldırıyı Önleme
Politika Belgesi1
Cinsel taciz ve saldırı diğer nedenler yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir
ayrımcılık formu 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 nedeniyle suç teşkil etmektedir.
Daha çok kadınlara karşı bir ayrımcılık biçimi olarak işlendiği açık olmakla birlikte, cinsel
yönelim ve cinsel kimlik nedeniyle de kişiler tacizden etkilenmektedir. Ayrıca, cinsel taciz ve
saldırının erkeklere de yönelebilmesi ve aynı cinsten kişiler arasında gerçekleşmesi de
mümkündür.
Bu politika belgesinin amacı, Karakutu Derneği bünyesinde cinsel taciz ve cinsel saldırının
olmadığı bir iklim ortamının yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek ve düzenlemeleri
tanıtmaktır. Bu politika belgesiyle Karakutu Derneği ve dernek bileşenlerinin cinsel taciz ve
cinsel saldırı konusunda farkındalığının artması için çaba göstermeye, bu tür olayların
engellenmesine, bu tür iddialar ve şikâyetler söz konusu olduğunda olanakları ve yetki alanı
izin verdiği ölçüde müdahale etmeye hazır olduğunu bildirmektedir.
Bu politika belgesi, cinsel taciz ve saldırının yaşanmadığı bir sivil toplum ortamının
yaratılmasına katkıda bulunmayı, bu tür olayları engellemeyi amaçlamaktadır.
Belgede yer alan hükümler tüm Dernek bileşenlerini kapsar. Bu düzenleme, yer ve zaman
sınırlaması olmaksızın üye, gönüllü, bağışcı, çalışan, 3. Kurum temsilcilerinin dernek faaliyeti
nedeniyle bir arada bulundukları bütün durumlara uygulanır. Düzenleme, dernek faaliyetleri
dışında olup dernek faaliyetlerini etkisi olan eylemleri de kapsar.
Bu politika belgesiyle Dernek, tüm cinsel taciz ve saldırı iddialarını değerlendirmeyi,
şikâyetçinin korunmasını, müdahelenin gerektirdiği durumlarla ilgili mevzuata uygun olarak
idari tedbirler almayı taahhüt eder.
Cinsel Taciz Nedir?
Kişiye rızası dışında uygulanan her türlü cinsel davranıştır. Cinsel taciz; kişinin ruhsal ve
bedensel bütünlüğüne sözlü, fiziksel veya çeşitli görseller, iletişim araçları yoluyla yapılan
kişinin cinselliğini, cinsiyetini, cinsiyet kimliğini, cinsel yönelimini hedef alan, güç kullanımı
içeren ya da içermeyen davranışlardır. Söz konusu davranışlar kişiyi rahatsız eder, bulunduğu
ortamdaki varoluşunu zora sokar veya engeller. Cinsel tacizi belirleyen tacizi yapanın niyeti
değil, tacize uğrayan kişinin üzerinde bıraktığı etkidir. Tacizin tek sorumlusu bu davranışları
uygulayandır.
Cinsel Saldırı Nedir?
Rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bireyin beden dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.
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Bu belgenin hazırlanmasında Ankara Üniversitesi’nin Cinsel Tacize Ve Cinsel Saldırıya Karşı
Politika Belgesi’nden ve Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu bilgilendirmesinden
faydalanılmıştır. https://www.ankara.edu.tr/kurumsal/mevzuat/cinsel-tacize-ve-cinsel-saldiriya-karsi-politikabelgesi/ & http://www.citok.boun.edu.tr/bilgi--information.html
Bu belge taslak bir çalışmadır, dernek genel kurulunda kabulü gerekmektedir.

Flört Tacizi ve Tecavüzü Nedir?
Sevgilinin, arkadaş ya da tanıdığın zorlaması ile gerçekleşen taciz ve tecavüzdür.
Hangi Davranışlar Cinsel Taciz Sayılır?
•
•
•
•
•

•
•

Reddedildiği halde ısrarla sürdürülen cinsel talepler, teklifler, imalarda bulunmak ya da
buluşma, romantik/cinsel ilişki kurma talebiyle baskı yapmak ve zorlamak.
Kişiyi rahatsız eden bakış, tavır, dokunuş, mimik ve jestlerde bulunmak.
Israrcı bir şekilde bireyi takip etmek.
Ast/üst ilişkileri çerçevesinde cinsel talepleri tehdit veya ödül olarak kötüye kullanmak.
Herhangi bir bireye yönelik cinsel yönden aşağılayıcı dil kullanmak: Kişinin bedenine,
cinsel hayatına, cinsiyetine, cinsel kimliğine, veya cinsel yönelimine ilişkin baş başa
iken, başkalarının önünde veya e-posta, internet, sosyal medya, telefon gibi iletişim
araçlarını kullanarak yapılan rencide edici yorumlar veya şakalar, cinsel hayatına
yönelik aşağılayıcı sözler içeren, cinsiyet ayrımcılığı yapan söylemlerde bulunmak.
Dernek faaliyetlerinde eleştiri amacı ve farkındalık arttırıcı amacı olmaksızın, rencide
edici cinsel imalar içeren malzemelerin teşhiri (filmler, videolar, fotoğraflar, resimler)
veya bu nitelikteki hikâyeleri/olayları anlatmak.
Burada belirtilen prensip kararlarını ihlal eder şekilde taciz için e-posta, internet veya
telefon kullanmak.

Cinsel Taciz Durumunda Ne Yapmalı?
•
•
•
•

Cinsel taciz ile ilgili konularda şikayet sürecini başlatmak isteyebilirsiniz. Karakutu
Derneği bu durumlarda size yardımcı olacaktır. Tüm başvurular gizli tutulacaktır.
Kendiniz veya bir başkası için danışmak istediğiniz durumlarda başvurularınızı Karakutu
Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden seçtiğiniz biri ile görüşebilirsiniz.
Şikayet sürecini başlatmak için Dilekçenizi e-posta yoluyla Derneğe iletebilirsiniz.
Adli kurumlara başvurmak istenirse, aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir.

Tacize uğrayan kişi olayın hemen sonrasında adli mercilere başvurmak istemeyebilir. Ancak,
ileride adli yollara başvurmak istenildiği takdirde gerekli olan delillerin sunulabilmesi için tacize
ilişkin kanıtların olayın hemen sonrasında toplanılması gerekmektedir. Delillerin toplanması
•
•
•
•

Taciz eden kişiden gelen her türlü yazılı, görsel materyallerin saklanması
Saldırı sırasındaki giysilerin yıkanmadan saklanması
Duş alınmaması
Adli tıp doktorundan sağlık raporu alınması.

BEYAN VE DELLİLENDİRME
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 belgeyle getirilen önleme mekanizmaları, açık kanıtların olmadığı durumlarda da tacizin
doğasına, olayın bağlamına ve kişilere dair daha bütünsel bir akıl yürütmeyle 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 hukuka uygun olmak
koşuluyla toplama ve saklama konusunda hassas davranmaları önemlidir.

