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Resmi olarak 2014 yazında kurulan derneğimiz, 2009- 2013 yılları 
arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen 

çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, 
yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı.

Biz Kimiz ?

Bizler; feminist, LGBTİ+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, 
çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki 
platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili 

cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-
natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen 

bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi 
savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.
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Tarihçe



Cinsel-cinselleştirilmiş şiddetin ve yarattığı hasarların azaltılması 
amacıyla Güçlendirme ve Destek Programı kapsamında 
yürüttüğümüz çalışmalarla cinsel şiddete maruz bırakılanlar/
cinsel şiddetten hayatta kalanların ve yakınlarının güçlendirilmesini 
hedefliyoruz.

Yönlendirme ve Destek Çalışmalarıyla, hayatta kalanlara cinsel/
cinselleştirilmiş şiddet konularında danışmanlık veriyor, psikolojik 
destek için yönlendirme yapıyor ve hukuki destek veriyoruz. Cinsel 
şiddetten hayatta kalanlar için hazırladığımız csdestek.org’da 
ise; farklı cinsel şiddet türleri sonrasında destek arama, şiddeti 

Güçlendirme ve Destek Programı

Neler Yapıyoruz?

Bizim suçumuz değil! 

Cinsel Şiddet Sonrası Destek Sistemi

basvuru@cinselsiddetlemucadele.org

0549 599 15 19

Çalışma Günleri: Hafta içi Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma

Çalışma Saatleri: 11:00 – 17:00 Arasında

https://csdestek.org
https://csdestek.org


bildirme süreci, şiddet sonrası bizi zorlayan psikolojik süreçler ve 
mekanizmalarla baş edebilme gibi konuların yanı sıra İstanbul’da 
hayatta kalanlara hizmet sağlayan kurumların iletişim bilgileri ve 
hizmet alanlarını içeren İstanbul Birimler Haritası da bulunuyor. 
csdestek.org 4 dilde hizmet veriyor. 
Öte yandan güçlendirme ve destek çalışmaları kapsamında cinsel 
şiddetten hayatta kalanlara destek hizmeti sağlayan belediyelerle 
birimlerin ve çalışanların kapasitelerini artırmak üzere iletişim ve 
işbirliği çalışmaları yürütüyoruz.

Destek çemberi 
yanımda, etrafımda...
Tek başıma bir yükü 
taşımam gerekmiyor. 

Uzanıp erişmem, destek 
istemem mümkün.

Çünkü cinsel şiddet 
sonrası şifa bulmak 

mümkün!

Mağdur ve hayatta kalanlar 
için öz-yardım bilgileri

Şiddet nereden ve nasıl 
gelirse gelsin, 

bizim hatamız değil.
Şiddet, onu uygulayanın 

suçudur.

https://csdestek.org/tr/istanbul-birimler-haritasi
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Cinsel Şiddet-Cinsel Saldırıdan Hayatta Kalanlar için Bilgiler
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Program kapsamında cinsel şiddetin gerçekleşmeden 
önlenebilmesi amacıyla çeşitli meslek uzmanlarına yönelik 
kapasite güçlendirme çalışmaları, atölye yaygınlaştırma 
çalışmaları ve farkındalık amaçlı içerik ve doküman üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Koruyucu-önleyici çalışmaların ana 
akımlaştırılması amacıyla ilgili atölye ve programların tanıtımı, 
uygulanması ve yaygınlaştırılmasını hedeflediğimiz bu programı 
3 temel çalışma ile sürdürüyoruz.

Neler Yapıyoruz?
Dönüştürme ve Önleme Programı

Dönüştürme ve Önleme Programı ile koruyucu-önleyici 
çalışmaların yaygınlaştırılması ve cinsel şiddete yol açan 

toplumsal algı ve pratiklerin dönüştürülmesini hedefliyoruz. 



Modül
1

FLÖRT ŞİDDETİ ve GÜVENLİ İLİŞKİLER
Flört şiddeti; tanım ve biçimleri, kavramlar, 

toplumdaki yaygın mitler, güvenli ilişkinin özellikleri, 

koruyucu-önleyici yaklaşım, mücadele ve 

müdahale yöntemleri

Modül
2

Modül
3

Modül
4

Modül
5

CİNSEL İSTİSMARA 
KORUYUCU 
ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM

CİNSEL ŞİDDET, 
KAVRAMLAR ve
MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ

HAYVANA YÖNELİK 
CİNSEL ŞİDDETLE 
MÜCADELE

CİNSEL ŞİDDET 
ALANINDA 
HAK TEMELLİ 
HABERCİLİK

Cinsel istismar; tanımı ve biçimleri, çocuklarla 
çalışırken hak temelli yaklaşım, çocuklar için 
onay ve sınır kavramları, koruyucu-önleyici 
yaklaşım, mücadele ve müdahale yöntemleri

Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel 

şiddet; tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki 

yaygın mitler, cinsel şiddet sonrası destek, 

güçlendirici dil ve yaklaşım

Ayrımcılık biçimleri, türcülük, hayvana yönelik 
cinsel şiddetin tanımı ve biçimleri, toplumsal algı 
ve kavramlar, hayvan özgürlüğü, hak temelli 
yaklaşım, mücadele ve sorumluluklar

Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel 

şiddete yönelik mitler, hak temelli habercilik, güç-

lendirici dil ve yaklaşım, cinsel şiddeti haberleştir-

me, doğru dil kullanımı ve medyanın sorumluluğu

Değişim Benimle Başlar (DBB) – Cinsel Şiddet 
Temel Farkındalık Atölyeleri, tüm paydaşlarımıza 
yönelik 5 modülde gerçekleşiyor.





Çocukların Bedensel Söz Hakları (ÇBSH) 
Yaygınlaştırma Programı ile çocuk katılımı, 
çocukların bedensel söz hakları, cinsel 
istismara koruyucu-önleyici yaklaşım 
ve istismarla mücadelede yetişkinlere 
düşen sorumluluklar konularında çocuk, 
ebeveyn, öğretmen ve meslek uzmanlarını 
destekliyoruz.

Çocukların bedenleri üzerinde söz söyleme, 
karar verme, HAYIR deme hakları vardır.

Çocuklara neyin güvensiz olduğunu 
anlatmanın en iyi yolu onlarla güvenli 

ilişkiler kurmaktır.

Çocuklar cinsiyetlerinden 
çok daha fazlasıdır.



Ne Var Ne Yok?! (NVNY) – Gençlik Çalışmaları 
gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti 
ve güvenli ilişkiler konusunda desteklenmesi 
için gençler, öğretmenler, okul danışmanları, 
belediye personeli ve gençlik çalışanlarına 
yönelik çalışmalarımızı kapsıyor. Flört şiddeti, 
güvenli ilişkiler, cinsel davranışlarda onay, 
kişisel sınırlar gibi konulardaki içeriklerimizi, 
Türkiye’de kapsamlı cinsellik eğitiminin iyi örneği 
olarak, çeşitli işbirlikleri yoluyla yaygınlaştırıyoruz.

Baskı ve şiddetin olmadığı  ilişkiler

hepimizin hakkı!

#projenevarneyok



Cinsel Şiddet Herkesin Meselesi

Savunuculuk ve Kurumsal İletişim Programı ile cinsel/
cinselleştirilmiş şiddete yol açan toplumsal algı ve pratiklerin 
dönüşümünde artışı hedefliyoruz ve sosyal dönüşüm konusunda 
savunuculuk yapıyoruz.
Kurumsal Savunuculuk ve Ağ Çalışmaları kapsamında ulusal 
ve uluslararası ağlara katılıyor, diğer örgütlenmelerle birlikte 
kampanyalara katılıyor, karar mekanizmalarını etkileyecek 
kurum ve kişilerle görüşüyor, basın ve sosyal medya kanallarıyla 
kamuoyu yaratıyoruz.

Neler Yapıyoruz?
Savunuculuk ve Kurumsal İletişim Programı



Cinsel şiddet suçlarında cezasızlığı ve adaletsizliği önleyecek ve 
azaltacak çalışmaların geliştirilmesine yönelik yasal değişikliklerin 
ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, süren 
çalışmalara destek sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeylerde 
eylem ve farkındalık kampanyaları düzenliyoruz.
Hukuksal Savunuculuk başlığı altında cinsel şiddetten hayatta 
kalanlara yönelik insan hakları ihlallerini izleme çalışmalarını 
sürdürüyoruz.

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET 

HABERLERİ YAPARKEN KİŞİLERİN İNSAN 

HAKLARINI TEMEL ALAN İLGİLİ BELGELERE 

ATIF YAPMAK ÖNEMLİDİR. TOPLUMSAL 

CİNSİYET ŞİDDET TEMELLİ ŞİDDETLE 

MÜCADELEYE KENDİMİZDEN BAŞLAMAMIZ 

GEREKİR. BU NEDENLE BİR MEDYA 

ÇALIŞANI, HABER ÜRETEN YA DA YURTTAŞ 

GAZETECİLİĞİ İLE İLGİLENEN AKTİVİSTLER 

OLARAK SESSİZLİĞİ KIRMAK İÇİN 

MEDYAYI KULLANABİLİRİZ. ÇÜNKÜ SESSİZ 

KALMAK ŞİDDET VE BASKIYI ARTTIRIR, 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAR. ŞİDDET 

ÖĞRENİLEN, NORMALLEŞTİRİLEN, SOSYAL 

YOLLARLA İNŞA EDİLEN VE AKTARILAN 

BİR OLGU. BU OLGU ZAMAN İÇİNDE BİR 

KÜLTÜRE DÖNÜŞEBİLİR. MEDYA DA 

BU KÜLTÜREL ÜRETİMİN EN ÖNEMLİ 

PARÇASI. KÜLTÜR YOLUYLA AKTARILAN, 

İÇSELLEŞTİRİLEN CİNSEL ŞİDDET, YİNE 

KÜLTÜR YOLUYLA, ALGI DEĞİŞİMİYLE 

DURDURULABİLİR VE ÖNLENEBİLİR.

CİNSEL ŞİDDET 

ALANINDA 
HAK TEMELLi 
HABERCiLiK

Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanların Deneyimleriyle Destek Birimlerinin 
İnsan Hakları Uyumluluğu Raporu

Destek İstemek
Hakkım



Cinsel/cinselleştirilmiş şiddete yol açan toplumsal algı ve pratiklerin 
dönüşümündeki artışı hedeflediğimiz Medya Çalışmaları kapsamında 
medya çalışanlarına yönelik cinsel şiddet vakalarının haberleşmesinde 
hak temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ilgili bilgi, araç ve 
materyalleri sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Cinsel şiddet haberlerinde hak temelli haberciliğin yaygınlaşması için 
bilgiler içeren oyledegilboyle.org ve habercilerin kullanabileceği hak 
temelli ücretsiz stok görselleri içeren csgorselarsiv.org web siteleri 
üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kurumsal İletişim Çalışmaları kapsamında derneğin görünürlük araç-
ları ve materyalleri ile farkındalık çalışmalarının ve dernek görünürlü-
ğünün desteklenmesini amaçlıyoruz. Kurumsal İletişim Çalışmaları aynı 
zamanda derneğin sözünün, çizgisinin, paydaşlar ve takipçilerimizle 
etkileşiminin yürütüldüğü çalışmaları içeriyor.

https://oyledegilboyle.org
https://csgorselarsiv.org
https://oyledegilboyle.org
https://csgorselarsiv.org


Öz bakım ve iyilik halinin desteklenmesi haktır!

Neler Yapıyoruz?

Kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları sonucunda 2021 yılında 
finansal kapasitemizi ve çalışan memnuniyetini arttırarak derne-
ğimizin ve ekibimizin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla Örgütsel 
Sürdürülebilirlik Programı’nı oluşturduk.
Örgütsel Sürdürülebilirlik Programı kapsamında cinsel şiddet ala-
nında çalışmanın getirdiği zorluklar ve risklere karşı dayanıklılığımızı 
arttırmak için wellbeing, kapasite güçlendirme ve insan kaynakları 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip güçlendirme ve geliştirme için 
süpervizyon ve eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
Örgüt kültürünü oluşturacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz, süreçleri 
yazılı hale getirerek şeffaf ve hesap verilebilirliği kolaylaştıracak 
finansal altyapı çalışmaları yapıyoruz. Derneğin ürettiği politika ve 
tutum çerçevesinde Politika ve prosedür belgeleri hazırlıyoruz.

Örgütsel Sürdürülebilirlik Programı
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