ANKARA BAROSU
TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK, ŞİDDET, CİNSEL TACİZ VE
SALDIRIYA KARŞI POLİTİKA BELGESİ

GİRİŞ
Uzun yıllar boyunca nesnellik ve tarafsızlık iddiası ile toplumsal cinsiyet
eşitsizliği hukuk sistemi tarafından görülmemiştir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
yapısal bir sorun olarak görülüp normatif ve kurumsal alanda düzenlemeler yapılması,
kadınların insan hakları mücadelesi sonucu esas olarak 1979 yılında çıkarılan ve 1986
yılında taraf olunan BM CEDAW Sözleşmesi ile başlamış ve 2004 ile 2010 yıllarında
Anayasanın 10. maddesinde yapılan değişikliklerle kadın-erkek eşitliğinin yasal alanda
olduğu kadar fiilen de sağlanması ilkesinin açıkça yer alması ile devam etmiştir. 2011
yılında imzalanan ve 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile artık “kadına
karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadına karşı
şiddetin, kadınların erkeklere nazaran daha ast bir konuma zorlandıkları en önemli
sosyal mekanizmalardan biri olduğunun bilincinde olarak” taraf ülkelere toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirleri alma yükümlülüğü
getirilmiştir. 97 yıldır faaliyet gösteren Ankara Barosu olarak tüm bu gelişmeleri hatırda
tutarak toplumsal cinsiyet eşitliği alanında mücadele eden hukukçuların çalışmaları ile
bu politika belgesi oluşturulmuştur.
Avukatlar; mesleğin dayandığı evrensel ilkeler gereği yaş, cinsel yönelim, cinsiyet
kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, dil, din, ırk, ideoloji, mezhep, ekonomik kazanç,
mesleki kıdem gibi her türlü farklılıktan bağımsız birbiriyle eşit şekilde mesleği icra
etmekle yükümlüdür. Avukatlık mesleğinin üzerinde yükseldiği ilkeler, hiçbir ayrım ve
ayrıcalık gözetmeksizin mesleğin icrasını mümkün kılan çalışma koşullarını temin
etmeyi gerektirir.

Barolar, zaman ve mekandan bağımsız olarak avukatlık mesleğinin ilkelerine
aykırı hiyerarşik ilişkilere sebep olan ayrımcılığın olmadığı, özgür, demokratik, hukuk
devletine ve insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamının sağlanması ile bu ortamın
sürdürülmesi için kurumsal olarak görev yapar. Özgürlük ve eşitlik temelinde avukatlık
mesleğinin icrası için uygun koşulların sağlanması Ankara Barosu’nun başlıca hedefidir.
Ankara Barosu, işbu Politika Belgesi ile her tür şiddetin ve özellikle toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet ve ayrımcılığın karşısında olduğunu beyan eder ve avukatlar, stajyer
avukatlar ile baro çalışanlarının zaman ve mekandan bağımsız olarak maruz
bırakıldıkları cinsel taciz ve saldırı karşısında etkin konum alacağını taahhüt eder.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz ve saldırı; özel ve kamusal alanda
karşılaşılan bir şiddet türüdür, bir insan hakkı ihlalidir ve görevi savunma olan
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avukatlar söz konusu olduğunda aynı zamanda adaletin sağlanmasında açık veya örtük
engel teşkil etmektedir. Bu ihlallerin ceza hukuku, disiplin hukuku ve özel hukuk
alanında çeşitli yaptırımları bulunmakla beraber önlenebilmesi için bütüncül bir
yaklaşımla mücadele zorunludur. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz ve
cinsel saldırı diğer şiddet türlerinden farklı olarak genellikle örtük ve cezasız
kalmaktadır. Bu durumun sebeplerinin başında kişilerin işini kaybetme, saygınlığını
yitirme, olumsuz rapor düzenlenme kaygısı gibi yapısal ilişkilerin kişiler üzerinde
oluşturduğu baskının yanında; kurumların cinsel tacize ve saldırıya karşı etkin
politikalar geliştirmemiş olması ve maruz bırakılanı yalnızlaştırabilecek nitelikte genel
bir pasif tutum sergilemesi gelmektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, adalet mekanizmalarının
cinsiyetçi, damgalayıcı, homofobik, transfobik söylem ve eylemlerden arındırıldığı,
cinsel taciz ve saldırılara karşı hiçbir tavizin verilmediği bir çalışma hayatının
gerçekleştirilmesi için işbu Politika Belgesi oluşturulmuş, beyan ve taahhüt edilen
ilkeler temelinde Ankara Barosu Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek ve
Dayanışma Birimi kurulmuştur.
1.

AMAÇ ve HEDEFLER

Bu Politika Belgesi, ayrımcılık ve şiddet biçimlerinden bütünüyle arındırılmış bir
baro ortamı yaratmaya yönelik ilkeleri belirleyerek önleme, destek ve güçlendirme;
başvuru sahibinin talebi halinde etkin soruşturma ve yaptırım mekanizmalarını
oluşturacak sürece hâkim olması gereken politikayı ortaya koymayı amaçlar.

Baro; toplumsal cinsiyete dayalı taciz, cinsel taciz ve saldırıya maruz
bırakılanların ya da tanık olanların kendilerini ifade edebilecekleri bir güven ortamı
oluşturmayı taahhüt eder. Ancak bu belgenin amacı, kişiler arasındaki rızaya dayalı
ilişkileri önlemek, belirli bir ahlak anlayışını dayatmak, ifade özgürlüğünü sınırlamak,
her türlü kişisel gerilim ve rahatsızlıkları resmi süreçlere dahil etmek ve yaptırımlara
maruz bırakmak değildir. Ankara Barosu; avukatlara, stajyer avukatlara ve baro
çalışanlarına karşı cinsel taciz, cinsel saldırı ve/veya ayrımcılık içeren söylem ve
eylemlerin karşısında olduğu kadar lekelenmeme hakkının ihlalinin de karşısındadır.
Ankara Barosu, işbu belge ile öncelikle cinsel taciz ve/veya cinsel saldırı
karşısında kurumsal duruşunu ve ilkelerini hiçbir şüpheye yer bırakmadan bir de yazılı
olarak beyan ederek bu davranışlara maruz bırakılan, tanık olduğunu düşünen kişileri
ilgili adımları atmaya teşvik eder. Özellikle işçi ve stajyer avukatların içinde
bulundukları iş ilişkilerinin niteliği nedeniyle cinsel taciz ve cinsel saldırı karşısında
hiçbir şekilde taviz vermeden mücadele eder ve başvurulacak mekanizmaların
güçlendirilmesini sağlar.
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Toplumsal cinsiyete dayalı cinsel tacizin ve/veya cinsel saldırının bir şiddet
biçimi olduğu dikkate alındığında, şiddetle mücadelede uluslararası sözleşmeler ve
yasaların kurumlara yüklediği yükümlülükler gereği şiddet olayı gerçekleştiğinde etkin
soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi gerekmektedir. Bürokratik veya başka
sebeplerle sürecin yavaşlatılması, geciktirilmesi, karmaşıklaştırılması ve maruz
bırakılan için külfetli hale getirilmesi ya da hukuk kurallarında öngörülen sürelere ve
diğer esas ve usullere uyulmaması, şiddeti yaptırımdan yoksun bırakabilmektedir.
Kurumların şiddetle mücadelede caydırıcı politikalar izlemesi, şiddetin önüne
geçilmesinde önemli bir etkendir.
Ankara Barosu’nun özel ve kamusal alana yaygın ayrımcı ve cinsiyetçi kültürü
ortadan kaldırmaya yönelik politikasını ortaya koyan bu belge; toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılığı, şiddeti, cinsel tacizi ve saldırıyı önleme, bu söylem ve eylemlere
maruz bırakılanları destekleme ve güçlendirme hedeflerini ortaya koymaktadır.

Önleme politikası, belgede yer alan ilkeler dâhilinde Ankara Barosu bünyesinde
alınacak önlemleri kapsar. Bu kapsamda Baro; avukatlar, stajyer avukatlar, baro
çalışanları, yargı, yasama ve yürütme ile ilişkilerinde ve avukatlık bürolarında toplumsal
cinsiyet eşitliği ilkesinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanacak iki yıllık toplumsal
cinsiyet eşitliği eylem planları yapmayı ve avukatlar ile avukat bürolarınca gözetilip
uygulanacak kılavuzlar hazırlamayı beyan ve taahhüt eder.

Ankara Barosu, önleme politikası kapsamında tüm eğitim ve faaliyetlerini
toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi temelinde düzenlemeyi; avukat, stajyer avukat ve
çalışanlara, yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesini ve buna yönelik
materyallerin geliştirilmesini taahhüt eder. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimlerinin stajyer avukatlara stajda zorunlu ders olmasını, yönetim kurulu, disiplin
kurulu, merkez başkanları ve divanlarının da bu eğitimi almasını, bu eğitimlerin
alanında uzman ve deneyimli kişilerce verilmesini sağlar.

Önleme, destek ve güçlendirme politikası kapsamında Ankara Barosu Cinsel Taciz
ve Saldırıya Karşı Destek ve Dayanışma Biriminin kuruluş ve işleyişi bu belgedeki amaç,
ilke ve hedefler doğrultusunda Yönerge ile düzenlenecektir.
2.

KAPSAM

İşbu Politika Belgesi’nde yer alan ilkeler ve hedefler, Ankara Barosu tarafından
zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın benimsenmiştir. Ayrıca bu belge; yaş, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, medeni durum, dil, din, ırk,
mezhep, ekonomik kazanç, mesleki kıdem ile zaman ve mekân ayrımı gözetilmeksizin
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa, şiddete, cinsel tacize ve/veya saldırıya maruz
bırakıldığını ya da maruz bırakılma tehlikesi altında olduğunu beyan eden Ankara
Barosu üyesi olan avukatları, stajyer avukatları ve baro çalışanlarını kapsamaktadır.
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Ankara Barosu avukatları, stajyer avukatları ve
gözetilmeksizin bu belgenin bileşenidir.

baro çalışanları hiçbir ayrım

Ankara Barosu, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve veya
saldırı failinin Baro üyesi olması durumunda, disiplin soruşturmasını bu Belge ile beyan
edilen ilkeler temelinde yürüteceğini ayrıca taahhüt eder.

Ankara Barosu, bu belge ile ayrımcı söylem ve eylemin olmadığı, toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin ve toplumsal cinsiyet temelli her türlü sözlü ve fiili saldırının
ortadan kaldırıldığı bir çalışma ortamının tesisine katkıda bulunmayı, toplumsal
cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı aracılığıyla otorite
kurmayı hedefleyen her türlü söylem ve eyleme karşı önleme, destek, güçlendirme
mekanizmalarını işletmeyi üstlenir.
Bu Belge ile Ankara Barosu; toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın, şiddetin,
cinsel tacizin ve/veya saldırının hiçbir biçimde görmezden gelinmeyeceğini taahhüt
eder ve bunlara maruz bırakıldığını veya tanık olduğunu düşünen kişileri başvuru
konusunda gerekli adımları atmaya teşvik etmek, Baro mensuplarının farkındalığının
artması ve bu tür olayların engellenmesi konusunda çaba göstermek ve bu tür iddialar
ile başvurular söz konusu olduğunda çok yönlü destek ve güçlendirme mekanizması ile
başvuru sahibinin talebi üzerine etkin soruşturma ve yaptırım süreci işletmek
konusunda hazır ve kararlı olduğunu kamuoyuna duyurur.
3.

DAYANAK

Bu politika belgesinin hazırlanmasında; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi(CEDAW, 1985), Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi, 2011) başta
olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun ve diğer hukuk kaynakları ile şiddetle mücadeleye ilişkin
olarak uluslararası teamül hukukunda yerleşmiş ilkeler esas alınmıştır.
4.

TANIMLAR

a.
Şiddet: İster kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin; fiziksel, cinsel,
psikolojik, dijital veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucuna neden olan eylem veya
eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün keyfi bir biçimde kısıtlanması da
dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleridir.
b.
Ayrımcılık: Yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği,
toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, felsefi, siyasi veya başka tür görüş, ulusal
veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, sağlık durumu,
engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci, sığınmacı veya benzeri statü gibi, herhangi
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bir temele dayalı olarak eşit davranma ilkesinin ihlaline neden olan her türlü
davranıştır.

c.
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Bir kişinin veya bir grubun cinsiyet, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği sebebiyle maruz kaldığı ve
onları orantısız şekilde etkileyen sözlü veya fiziki her tür ayrımcı şiddettir.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin temelinde cinsiyete yüklenen kalıp yargılara veya
rollere dayanarak kişiyi aşağılamak, değersizleştirmek, kişinin cinsiyet kimliğini
tanımamak gibi ayrımcı yaklaşım ve tutumlar bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet doğrudan doğruya salt belli bir gruba ait kişilere yönelebileceği gibi; aynı
zamanda görünüşte tarafsız olsa bile ağırlıklı olarak orantısız biçimde belirli bir kesime
ait kişileri de olumsuz etkileyebilmektedir.

d.
Cinsel Taciz: Fiziksel temas olmaksızın yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel
içerikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini içerir. “Süreklilik” ön koşul değildir.
Niteliksel olarak ikiye ayrılır:

i.
Basit Taciz: Şantaj unsuru taşımayan ancak hakaret içeren, rahatsız
edici, istenmeyen ortamları yaratan hareketlerdir. Örneğin; laf atmak, cinsel
içerikli şaka yapmak ve iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak,
flört etmek için ısrarcı davranışlarda bulunmak, dijital ya da diğer pornografik
materyal ile rahatsız etmek, görüntü paylaşmasını istemek, kişinin cinsel
yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek gibi. Basit tacizin,
uyarılara rağmen sürekli olarak tekrarı halinde niteliği ağırlaşır.
ii.
Nitelikli Taciz: Şantaj ya da açık tehdit gibi fiillerle ortaya çıkan ve
kişinin davranışlarını kontrol etmeye yönelik hareketlerdir. Kişinin mesleki
konumunu suistimal etmesiyle ilgili olabileceği gibi, eşit statüde olanlar arasında
da ağır taciz durumları gerçekleşebilir. Cinsel içerikli teklifi kabul etmediği
hallerde kişinin iş hayatıyla ilgili bedeller ödeyeceğinin, kabul ettiği takdirde ise
kazanç sağlayacağının açık olarak söylendiği veya ima yoluyla belirtildiği
durumlarda da söz konusu olur.

e. Cinsel Saldırı: Kişinin bedeni üzerinde gerçekleştirilen ve rızaya dayalı olmayan
her tür davranışla cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.
f.
Rıza: Kişinin kendisine yöneltilen bir söylem ya da eyleme karşın söz, tutum veya
davranışa içkin ve etkin biçimde izin vermiş olmasıdır. Bir kere rıza verilmiş olması
rızanın sürdüğü anlamına gelmez, rıza her zaman geri alınabilir. Unvan ve/veya mevki
kullanılarak fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanımı, tehdit, korku, baskı altına alma,
gözdağı verme, hile ve kandırma ile alınan izin ya da sessiz kalma rıza olarak kabul
edilemez. Özellikle olayın tarafları arasında ast-üst ilişkisi bulunması gibi iradeyi
sakatlama riski içeren öğelerin öne çıktığı durumlarda, rızanın varlığı hassas biçimde ve
toplumsal cinsiyet duyarlılığı içinde değerlendirilmelidir.
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Rıza inşası; kişinin rıza göstermediği herhangi bir cinsel davranıştaki “hayır”ı, “evet”e
çevirmek için kullanılan ve fiziksel zorlama içermeyen ısrar, manipülasyon, duygusal
tehditler, ikna süreçleri (örneğin; hediyeler, maddi destek, ikram ve güvenceler),
duygusal baskı, kişiye kendisini suçlu hissettirme ve benzeri yöntemlerin
kullanılmasıdır.

g.
Dijital Taciz: Teknolojinin olanaklarından faydalanmak suretiyle belirli bir
kişiye veya belirli bir kişi hedef alınmaksızın belirli bir gruba yönelik, bu kişi veya
kişilerle ilgili bir bilişim sistemine veya bilişim sistemindeki verilere ilişkin ya da bir
bilişim sisteminin araç olarak kullanıldığı rahatsız ya da kontrol edici her türlü eylem ve
işlemlerdir. Rıza alınmaksızın her türlü kişisel verinin kaydı bu kapsamdadır.
h.
Israrlı Takip: Bir kişinin rızası dışında sürekli olarak özel veya kamusal alanı
çevresinde bulunma, bekleme, yolda uzaktan ya da yakından izleme, kişinin kendisini
güvende hissetmesini önleyecek şekilde korkutan ve kasıtlı bir biçimde tekrarlanan
tehditkar her türlü davranış ile kişisel bilgilerini, günlük hayatını öğrenmek için fiziki ya
da teknolojik araçlarla soruşturma ve elde edilen bilgileri taciz amacıyla kullanma gibi
eylemlerdir.

i.
Misilleme: Kişinin cinsel veya duygusal amaçlı teklifleri reddetmesi ya da tacize
uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle intikam
amacıyla iş hayatının, özel ve/veya kamusal alanının örtülü olarak veya açıkça
zorlaştırılmasıdır. Misilleme, cinsel taciz ve/veya saldırı hakkında bildirim yapmak
isteyen veya bildirim yapmış birine karşı uygulanır. Bir vakayı bildirmek isteyen
tanıklara yönelik eylemler de misilleme olarak düşünülür.
j.
Ödüllendirme Vaadi: Kişinin cinsel ya da duygusal amaçlı davranışı veya bu
içerikteki bir teklifin kabulü durumunda ödül, dava dosyası, meslekle dolaylı ya da
doğrudan bağlantılı çıkar, kazanç elde etmesini içeren her türlü ayrıcalık vaadinde
bulunulmasıdır. Kişiye, cinsel ya da duygusal amaçlı davranışı ya da aynı içerikli bir
teklifi kabul etmesi hâlinde kazanç sağlanacağını açık olarak veya ima yoluyla belirtmek,
ödüllendirme vaadidir.
5.

İLKELER

a.

Belge ile garanti altına alınan ilkeler şunlardır:
Ayrımcılık Yasağı İlkesi

Bu belgede ortaya koyulan politikalar; yaş, cinsel yönelim, cinsiyet
kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, medeni durum, gebelik, ırk, renk, köken, dil, din,
mezhep, inanç, ideoloji, dış görünüş, engellilik, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu,
mülkiyet, ekonomik durum, ideoloji ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım
gözetilmeksizin uygulanır.
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b.

Gizlilik İlkesi

Ankara Barosu Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek ve Dayanışma Birimi;
tüm aşamalarda başvuru sahibi ile şikâyet edilen kişi/kişilerin gizliliği ilkesine uygun
davranır ve başvuru sahibi ile şikâyet edilenlerin onurunu gözeterek ve özel hayatın
gizliliğinin korunması için sürecin tüm aşamalarının bu ilke uyarınca yönetilmesini
sağlar.
c.

Tarafsızlık İlkesi

Aleyhinde şikayette bulunulan kişiyle yakınlığı bulunan kişiler toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı ve/veya ayrımcılık iddialarına ilişkin
yürütülen süreçte raportörlük vs. dahil olmak üzere hiçbir görevde yer alamaz. Destek
ve Dayanışma Birimi üyelerinden birinin böyle bir yakınlığı olması halinde konuyla ilgili
toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.
d.

İvedilik İlkesi

Birim; toplumsal cinsiyete dayalıayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı
iddiaları karşısında vakit kaybetmeksizin harekete geçer. Özellikle,
a) Söz konusu istenmeyen tavır ve yaklaşımın ağır tehdit içerdiği, tehlike
oluşturduğu ya da delillerin kaybolma ihtimali olduğu kanısına varıldığında,

b) Eylemin aralarında bir kurumsal hiyerarşi olan ve güç asimetrisi bulunan
kişiler arasında meydana geldiğinde;

c) Durumun toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı ve/veya
ayrımcılığa uğrayan kişinin mesleğinin icrasını, kariyerini, istihdamını olumsuz şekilde
etkilediğinde;

d) İstenmeyen cinsel yaklaşımların bir ödüllendirme veya misilleme, intikam
alma aracı olarak kullanıldığına ilişkin kanıya varıldığında
e.

ivedi ve aktif olarak hareket eder.

Özen Gösterme ve Yeniden Örselemenin Önüne Geçme İlkesi

Birim, kendisine bildirimde bulunan başvuru sahiplerine psikolojik, hukuki ve
benzeri destek mekanizmalarını etkin ve özenli bir şekilde devreye sokar; iddialar
karşısında harekete geçmeyen ya da söz konusu iddiaların üstünü kapatmaya çalışanlar
hakkında gerekli işlemleri yapma ve zarar görenlerin yeniden örselemesini önleme
noktasında gerekli dikkat ve özeni gösterir. Bu ilke özellikle toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı iddiası söz konusu olduğunda başvuru
sahibinin tekrar örselenmesini önlemeye yönelik olup destek süreçleri bu ilkeye uygun
olarak yapılandırılır. Birim, sürecin tüm aşamalarında gizlilik ve özen gösterme
ilkelerine riayet eder ve tarafların güven duygusunu zedelemeyecek şekilde davranır.
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f.

Yargılamaksızın Destek İlkesi

İşbu belge ile kurulan birimin amacı, başvuru sahibini ve şikâyet olunanı belirli
bir ahlak yargısı temelinde yargılamak değil iddia olunan söylem ve eyleme karşı destek
mekanizmasını devreye sokmaktır. Ayrıca başvuru sahibinin talebi doğrultusunda ve
sürecin her aşamasında hukuki desteğin sağlanması esastır.
g.

Gönüllülük İlkesi

Cinsel taciz ve cinsel saldırı içeren davranışa maruz kaldığını düşünen Ankara
Barosu avukatları, stajyer avukatları ve baro çalışanları bir destek mekanizması olan
Ankara Barosu Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek ve Dayanışma Birimi’ne
başvurmak konusunda teşvik edilir ve hakları konusunda bilgilendirilir. Bununla
birlikte, başvuruda ve sürecin her aşamasında gönüllülük esastır. Ankara Barosu’na,
kolluk kuvvetlerine ve savcılık mekanizmalarından herhangi birine başvurmak isteyip
istemediğine kişi kendisi karar verir. Kural olarak başvuru sahibinin onayı alınmaksızın
hiçbir işlem yürütülemez.
h.

Beyan ve Delillendirme

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı içeren
söylemler genellikle örtük bir şekilde dile getirilmekte, eylemlerse genellikle iki kişi
arasında vuku bulduğundan kanıtlaması zor olan bir olgu haline gelmektedir. Bu durum;
anılan davranışlara maruz bırakılan kişilerin saldırgana karşı çıkmaları ya da yetkili
mercilere başvurmaları noktasında onları suskun kalmaya itmekte ve dolayısıyla
ayrımcı ve patriyarkal sistem kendisini sürekli inşa etmektedir. Bu belge ile getirilen
önleme, destek ve güçlendirme mekanizmaları; söz konusu davranışlara maruz kaldığını
iddia eden kişinin beyanını esas alır. Kuşkusuz ki; bu, şikâyet olunan kişinin
yakınmalara kesinlikle vücut verdiğinin kabulü anlamına gelmemektedir. Birimin,
muhtemel soruşturmada delil olarak kullanılabilecek materyalleri hukuka uygun olmak
koşuluyla toplama ve saklama konusunda hassas davranması önemlidir.
SONUÇ

Patriyarka, yüzyıllardır kişi ve kurumların açık ya da örtük katkılarıyla sürekli
olarak yeniden inşa edilmektedir. Ankara Barosu, bizzat varlık sebebinden kaynaklanan
evrensel değerler temelinde cinsiyetçi ve ayrımcı kültürün karşısında; insan onurunun
ve eşitliğin yanında olduğunu ilan eder. Ankara Barosu, özel ve kamusal alana yaygın
ayrımcı ve cinsiyetçi kültürü ortadan kaldırmaya yönelik politikasını ortaya koyan bu
belge ile avukatlara, stajyer avukatlara ve baro çalışanlarına karşı toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı içeren hiçbir davranışın görmezden
gelinmeyeceğini taahhüt eder ve bunlara maruz bırakıldığını düşünen bileşenleri
başvuru konusunda gerekli adımları atmaya teşvik eder.

8

Ankara Barosu toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet,cinsel taciz ve saldırı

içeren her türlü söylem ve eylemin yok edildiği özel ve kamusal alanın tesisi için yazılı
olarak beyan ve taahhüt ettiği ilkeler temelinde zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın
kararlı olduğunu, kurduğu Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek ve Dayanışma

Birimi ile etkin bir önleme, destek ve güçlendirme mekanizması işletmek konusunda
hazır olduğunu kamuoyuna saygıyla duyurur.
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