
Antalya Gıda Topluluğu’nun Yazısına Dair Beyanımızdır;  

Tacize uğrayan kadın arkadaşın beyanında belirttiği gibi yaşanan olayı taciz olarak görüyoruz. Beyanda 

adı H.Y olarak geçen şahıs Hakan Yılmaz’dır.   

Her türlü ayrıcalık, egemenlik, iktidar ve mülkiyet ilişkisini gayri meşru ilan eden bir zemin kurma ve 

kendimizi bu zemini kurmanın özneleri haline getirme çabası için bir aradayız. Bunun gerilimli ve 

tartışmalı bir süreç olduğu kabulü ve sorumluluğu ile hareket etme derdindeyiz.  

Bu seyir içerisinde iddiamızın aksine gelişen durumları eleştirel bir bakışla ele alıp, kendimizi de 

eleştirinin merkezine koyarak yürüme gayretindeyiz. Bu yürüyüş sırasında ortaya çıkan kadına yönelik 

taciz vakasında hızlı ve yeterli refleks gösteremediğimizden dolayı kendimizi sorumlu tutuyoruz.  

İfşa eden kadın arkadaşın söz konusu şahsa dönük taciz beyanı herkesin içinde açıkça konuşuldu ve sert 

eleştirisi yapıldı. Tacizci tecrit edildi. Sonrasında bu şahsın yaptıklarının yanlışlığını kabul ettiği ve 

kendini değiştirmek için çaba ve irade göstereceği beyanını kabul ederek, şahsı kontrol altında tutmaya 

karar verdik. Bir değişim olur beklentisi ve “kontrol altında tutabiliriz” düşüncesi ile kesin bir 

uzaklaştırma kararı vermeyişimiz iki yıl sonra yeni bir taciz vakası olmasını engelleyemedi. 2021 Mart 

ayı itibariyle hemen olayın akabinde kişiyi tüm yaşam alanlarımızdan uzaklaştırdık ve bütün ilişkimizi 

kestik. Son vakada mağdur edilen kadın arkadaş olayın önce taciz olmadığını ifade etmiş olsa da 

durumdan şüphelenmemiz üzerine kadın arkadaşımızı cesaretlendirip olayı soruşturarak 

derinleştirmemizle tacizi ortaya çıkardık. Kadın arkadaşımızın şikâyetçi olması durumunda yanında 

olacağımızı belirttik. Bunu yapmayacağını söyledi. Bir süreliğine misafir geldiği için de olaydan yaklaşık 

bir ay sonra işleri için geri döndü. Kendisi ile görüşmeye devam etmekteyiz.  

Bu olayla birlikte tacizci şahısla olan tüm ilişkimizi tamamen kesmiş olmamız geçmişe dair 

sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Bu sorumluluğu kabul ediyor ve bu olaylardan etkilenen kadınlar 

başta olmak üzere ilgili kamuoyundan özür diliyoruz.  

Refikler Komünü olarak bu tür ve benzeri hiçbir olayı meşru görmemiz mümkün değildir. Topluluğumuz 

bu yaşananlardan hareketle gerek dışardan gelen eleştiriler, gerekse kendi eleştirel yaklaşımıyla 

reflekslerini hassasiyetlerini ve uyanıklığını geliştirmek için kendi içinde bir tartışma sürdürmektedir ve 

sürdürecektir. Bu sürdürdüğümüz tartışma seyri ve sürecine gelmek katılmak ve eleştirilerini sunmak 

isteyen herkesle konuşmaya, tartışmaya açığız. Topluluğunuz ile en kısa sürede Antalya’da yüz yüze 

görüşmek için toplantı talebimizi yineliyoruz.  

Tüm değer ve ilkelerimize rağmen vesilesi olduğumuz mağduriyetlerden dolayı tüm kadınlardan özür 

diler, ortaya konan bu mücadelede, talepleri çerçevesinde yanlarında olmak istediğimizi beyan ederiz.  
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