Karakutu Derneği
Tacizi ve Ayrımcılığı Önleme
Politika Belgesi1
Karakutu Derneği tarafından hazırlanan bu politika belgesi, Yönetim Kurulu üyelerinin,
çalışanların ve gönüllülerin kurumsal ilke ve değerleri doğrultusunda ortak hareket etmelerini
sağlamak ve karar alma mekanizmalarında dikkate alınması gereken ilkelere dair yol
göstermek marifetiyle hazırlanmıştır.
Karakutu Derneği, eşitlik ve adalet temelleri doğrultusunda insan haklarının bütüncüllüğünü
savunarak ve haklar arasında hiyerarşi kurmayarak; farklı ırk, dil, din, cinsiyet kimliği, cinsel
yönelim, inanç, ten rengi, uyruk, ibadet biçimleri, engellilik, yaş, siyasi görüş ve gelir
grubuna sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir üyesi, çalışanı,
gönüllüsü, bağışçısı, danışmanı, misafiri, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı
olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ veya taciz hoş görülemez.
Karakutu Derneği her türlü ayrımcılık içerikli söylem, tutum ve davranıştan arındırılmış bir
gönüllülük/çalışma ortamının yaratılması için çalışır. Bu bağlamda ayrımcılığın önlenmesine
dair farkındalık yaratmak ve dernek çalışanlarını/gönüllülerini bilgilendirmek, Karakutu
Derneği’nin birincil sorumluluklarındandır.
Karakutu Derneği, dernek çatısı altında bulunan tüm bireylerin ve toplulukların haklarına ve
kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık
veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.
Söz konusu davranışlar;
Karşı tarafca onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur
görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,
Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka
özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
Çalışanın, üyenin, gönüllünün, ya da katılımcının Karakutu Derneği ile olan ilişkisi ile cinsel
tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir
imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
“Farkındalık arttırma ve bilinç yükseltme/eğitim” amacı harici Karakutu’nun tüm
faaliyetlerinde ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek, içinde
ayrımcılık barındıran hikaye, şaka, imalı sözler ve yorumlar,
Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz
suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller (mobbing).
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Bu belge hazırlanırken Kadir Has Üniversitesi’nin Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Politikası’ından faydalanılmıştır.
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/kalite-guvencesi/felsefemiz
Bu belge taslak bir çalışmadır, dernek genel kurulunda kabulü gerekmektedir.

