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MERHABA

Bu raporda size KİH-YÇ olarak 2021 yılında yaptıklarımızı ve bizim ve parçası olduğumuz kadın hareketi için bu yılın nasıl geçtiğini özetlemeyi amaçlıyoruz. 2021 yılını kadın
hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında eşi benzeri geçmiş yıllarda görülmemiş
bir politik geri gidiş ile hatırlıyor olacağız. 2021 yılının, pandeminin etkilerini hala hissettirmesiyle sağlık boyutuyla, giderek artan hukuk güvenliği sorunuyla hukuk boyutuyla
ve enflasyonun 2002 yılından bu yana en yüksek değere ulaşması ve zaten artmış kadın
yoksulluğunun iyiden iyiye derinleşmesiyle ekonomik boyutuyla kadınlar için oldukça
zorlu bir yıl olduğunu söylemek zorundayız.
2021 yılını en çok da Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca ve anayasaya
aykırı olarak çekildiği yıl olarak hatırlayacağız. Bu politik geriye gidişin sinyallerini; toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının öncelikle söylemsel olarak gayrimeşrulaştırılması, bu politikaların mevcut sistemden sökülmesi ya da yeniden çerçevelenmesi, bazen
de politikalara dokunulmadan uygulamaların altının oyularak baltalanması ve son olarak da kamuya ait yapılarda hesap verilebilirlik ve katılımcılık mekanizmalarının aşındırılması ile almaya çok önceden başlamıştık. Ardındaki geniş toplumsal mutabakata
rağmen sözleşmeden 20 Mart 2021 tarihinde tek bir kişinin kararı ile çıkılacağı açıklandı. 1 Temmuz 2021’de sözleşmeden çıkışı resmiyet kazanan Türkiye, böylece, bir insan
hakları sözleşmesinden çekilen ilk ülke olarak tarihe geçti. Sözleşmeden çekilme ve
ardından ülkede yaşananlar bize LGBTİ+’ları hedef alan nefret söylemlerinin ve düşmanlaştırmanın artık bir devlet politikası haline geldiğini gösterdi. Daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ile toplumsal cinsiyet
eşitliği karşıtlığı, bir devlet politikası olarak ilan edildi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtlığının doğal bir sonucu olarak iktidar çevrelerince kadına yönelik şiddetin sebepleri konusunda kimi farklı arayışlara girildiğini gördük. Örneğin, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştırmayı amaçlayan meclis komisyonunda
kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu gerçeğinin inkar
edilmesine ve meselenin toplumsallığından uzaklaştırılmasına şahit olduk. İçinde “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramının bir kez bile geçmediği bir Kadına Yönelik Şiddet ile
Mücadele Ulusal Eylem Planı’na tanıklık ettik. Birbirini takip eden torba yargı paketleri
ile kadınların kazanılmış yasal haklarına sürekli el uzatılmaya çalışıldığını, kadınların
nafaka hakkına göz dikildiğine tanıklık ettik. Kayyum yönetimlerin daha önceki örneklerinde de yapıldığı gibi Boğaziçi Üniversitesi’nde de ilk el uzattıkları yerin Türkiye’nin tek
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profesyonel çalışanlı Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu olduğunu, bu komisyona ait ofisin
ve çalışanı olan koordinatörün önce fiilen işlevsizleştirildiğini daha sonra da koordinatörün işten çıkarılarak ofisin kullanılmaz hale getirildiğini gördük. Tüm bunlar; uzunca bir
süredir kamu kurumlarınca giderek daha az kullanılan toplumsal cinsiyet kavramının
2019’da başlayan sürecin bir sonucu olarak tüm politika belgelerinden çıkarılması ile
beraber radikal bir paradigma değişimine gidildiğine işaret ediyor.
Toplumsal cinsiyet karşıtlığının İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çıkılmasına kadar vardığı bu süreçte, aynı zamanda tüm engellemelere ve salgın koşullarının tüm
kısıtlarına rağmen kadınların ve LGBTİ+’ların tüm dünyaya ilham veren bir direniş sergilediğine şahit olduk. Bir yandan eylemler sürerken bir yandan da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına karşı hukuki bir mücadele başlatıldı. İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürütülmesinin durdurulması ve kararın iptali istemiyle Danıştay’a başvuran birçok kadın örgütü gibi KİH-YÇ olarak biz de dava açtık.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine
inananların verdiği mücadele ve
sergiledikleri direniş, bir gün daha
eşit bir dünyada yaşayacağımıza dair
beslediğimiz umutları yeşertiyor.
Mücadelemiz haklı; yarınlar da,
İstanbul Sözleşmesi de bizim!
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KİH-YÇ olarak kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yasalarca güvenceye
alınması için yasal değişiklikler yapılması,
mevcut mevzuatın da eşitlikçi bir anlayış
ile hayata geçirilmesini sağlamak için örgütlenen kampanyalarda feminist hareketlerle beraber çalışmaktayız. Geçmişte pek
çok yasal reformda önemli roller üstlenen
derneğimiz; yerel ve ulusal savunuculuk
çalışmalarının yanı sıra Birleşmiş Milletler
(BM) düzeyinde de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında siyasi
dönüşüm ve uluslararası düzeyde inisiyatif
yaratmak amacıyla savunuculuk yapmaktadır. KİH-YÇ olarak kadınların yasal haklarını bilfiil kullanmalarını kolaylaştırmak
için 1995’te geliştirdiğimiz Kadının İnsan
Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 27 yıldır
Türkiye’nin her bölgesinde yürütülmektedir. Halen dünyada uygulanan en kapsamlı
ve yaygın insan hakları eğitim programlarından biri olan KİHEP, yeni bağımsız kadın
örgütlerinin kurulmasına da destek olmaktadır. KİHEP uygulamalarına ek olarak; ilk
olarak 2016 yılında geliştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerini de belediyeler, kadın örgütleri ve özel sektör kurumları ile o günden bu yana uygulamaktayız.
Kurulduğumuz günden bugüne kadınların
medeni, ekonomik, siyasi, cinsel, bedensel ve doğurganlık haklarını kullanmasını engelleyen faktörleri belirlemeyi ve bu
engelleri ortadan kaldırmak için eylem ve
politikalar oluşturmayı hedefleyen ulusal
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ve uluslararası araştırmalar yürütmekteyiz. Son 2 yılda yayımlanan Covid-19 küresel
salgınının kadınlar üzerindeki etkilerine odaklanan “Salgında Kadın Olmak” araştırmamız ile bir süredir kriminalize edilen kürtaja kadınların nasıl yaklaştıklarına odaklanan
“Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri” araştırmamız feminist bilgi
üretimi faaliyetlerimizin en güncel örnekleri. KİH-YÇ olarak deneyimleri, kazanımları ve başarılı yöntemleri paylaşarak arttırmak ve belgelemek amacıyla, yaptığımız her
çalışmayı yayınlarla desteklemekteyiz. Özellikle 2020’de İstanbul Sözleşmesi’nin kamuoyunda tartışmaya açılmasından bu yana sözleşmeyi anlatan ve kamuoyunu bilgilendiren yayınlarla (sosyal medya içerikleri ve broşürler) sözümüzü milyonlara ulaştırdık.
KİH-YÇ olarak hem İstanbul Sözleşmesi’ne dair savunuculuk çalışmalarımıza hem de
mütemadiyen saldırı altındaki kadın haklarına dair feminist bilgi üretimi ve yaygınlaştırma çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
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İstanbul
Sözleşmesi
Bizim!

İstanbul
Sözleşmesi
Hepimizin!
KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021

Sözleşmeden çekilme kararının ardından yaşananları günlük olarak takip ettiğimiz bir kronoloji tutmaya başladık. 1 Temmuz’da sözleşmeden çekilmenin gerçekleşmesiyle birlikte
Türkiye’nin sözleşmeyi yeniden imzalaması ve
onaylaması için bir savunuculuk aracı olarak
kronolojiyi devam ettiriyoruz. Kronolojiye Türkçe
ve İngilizce olarak www.istanbulsozlesmesi.org
sitesinden ulaşabilirsiniz.

“İstanbul Sözleşmesi Hepimizin” adıyla başladığımız kampanyanın ilk ayağında mayıs ayında
hazırladığımız görselleri sosyal medyadan paylaştık.
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Haziran ayı boyunca ise çalışmalarımıza
yoğun bir şekilde devam ettik. Kadıköy,
Gaziemir (İzmir), Kepez (Çanakkale), Sinop, Dersim, Edremit (Balıkesir), Konyaaltı (Antalya), Güzelbahçe (İzmir), İzmir Büyükşehir, Ovacık (Dersim), Büyükçekmece,
Edirne, Sarıyer ve Uzunköprü (Edirne) Belediyeleri hazırladığımız billboardları haziran ayının son haftası ve temmuz ayının ilk
haftası boyunca şehirlerin dört bir tarafında astı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 hafta boyunca Modyo TV ekranlarında hazırladığımız spot filmi gösterdi.

27 Haziran günü #İstanbulSözleşmesiHepimizin etiketi
ile sosyal medyada oyuncu, müzisyen, gazeteci vb.
yüksek takipçili hesapların katıldığı bir zincir eylemi gerçekleştirdik. Zincire
onlarca ünlü isim katıldı.
Etiket, sosyal medyada toplamda 2 milyon 300 binden
fazla kişiye ulaştı. Hemen
ardından sosyal medya zincirinde yaygınlaşan videolardan toplu bir video hazırlayarak dolaşıma soktuk.
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Ayrıca 2020 yılı içerisinde hazırladığımız “İstanbul Sözleşmesi Nedir?” konulu sosyal
medya görselleri birçok ünlü isim tarafından paylaşılarak sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye erişti.
1 Temmuz’un ardından ise haklarımızdan, mücadelemizden ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğimizi vurgulayan videomuzu yayınlayarak İstanbul Sözleşmesi Hepimizin kampanyasını sonlandırdık.

İstanbul Sözleşmesi üzerine hazırladığımız “İstanbul Sözleşmesi Nedir?”
broşürünün 70.000 adet kopyasını Türkiye’nin dört bir yanından kadın örgütlerine, belediyelere ve çeşitli karma örgütlerin kadın kollarına ulaştırdık.
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Bu süreç içerisinde Kadın Koalisyonu, Eşitlik İçin Kadın Platformu,
Şerife Bacı Kadın Platformu, Ege
Kadın Buluşması gibi kadın platformları üyesi kadın gruplarını
destekledik. Ayrıca Kadın Adayları
Destekleme Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi birden
fazla ilde örgütlü kurumların da
tüm şubelerine materyal gönderimleri yaptık. Balçova, Beşiktaş,
Çankaya, Gaziemir, Kepez, Sarıyer
ve Büyükçekmece Belediyeleri ile
Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi, Mor Dayanışma, Dikili Kent
Konseyi Kadın Meclisi ve Giresun
Kadın Platformu gibi pek çok kurumla iş birliği halinde broşürlerimizi yaygınlaştırdık.
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“İstanbul Sözleşmesi Bizim!” sloganı
baskılı 60.000’e yakın cerrahi maske
bastırdık. Sözleşmeden imza çekilmesi
üzerine tüm Türkiye’de yürütülen
eylemlere ve etkinlikere maske
gönderimleri gerçekleştirdik. Bu süreç
içerisinde, aralarında uluslararası
isimlerin de bulunduğu çeşitli ünlü
insanlara maskeden ulaştırarak
kampanyanın görünürlüğünü büyüttük.
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İstanbul Sözleşmesi İçin
Birlikte Kampanyası
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hemen ardından Hafıza Merkezi Berlin,
Kadın Koalisyonu Uluslararası Çalışma
Grubu, Kaos GL, Mor Çatı Kadın Sığınağı
Vakfı ve bağımsız feminist aktivistler ile
bir arada, Avrupa’dan kadın ve LGBTİ+ örgütlerini çağırarak uluslararası bir kampanya başlattık. Kampanyayı sözleşmenin İstanbul’da imzaya açıldığı tarihin 10.
yıl dönümünde, 11 Mayıs’ta, İngilizce ve
Türkçe bir bildiri ve sosyal medya eylemi
ile ilan ettik.
Sözleşmeden çekilmeye dünya çapında
dikkat çekmek için 1 Temmuz’da itirazlarımızla sosyal medyadaydık. İngilizce,
Almanca, Slovakça, Arapça, Kürtçe,
Hırvatça, İtalyanca, İspanyolca olmak üzere 8 dilde sözleşmenin önemini vurguladık. Ayrıca bir harita üzerinden, 63 ülkeden
1.977 kişinin katıldığı çevrimiçi bir yürüyüş
düzenledik.
Kampanya grubu olarak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve bu organlardan Türkiye ve İstanbul Sözleşmesi ve
toplumsal cinsiyet konularına odaklanan
diğer temsilciler ile bir araya geldik. Bu
toplantılarda, Türkiye’nin sözleşmeden
çekilmesi ile bölgedeki diğer otoriter eğilimli devletlerin cesaretleneceğini, tehdidin boyutu anlattık.
Kampanya kapsamında, küresel kuzey ve
güneyden katılımcılarla kesişen ve ulusötesi dayanışma yoluyla toplumsal cinsiyet
ve hak karşıtı saldırılara karşı stratejiler hakkında tartışmak amacıyla Aralık’ta
küresel bir forum düzenledik. Foruma,
GREVIO Komitesi eski üyesi Rosa Logar da
dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden 100’ün üzerinde katılımcı katıldı.
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12. KİHEP
Eğitici Eğitimi’ni
Gerçekleştirdik
12. KİHEP Eğitici Eğitimi’ni 11-24 Ekim 2021
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdik.
Dokuz belediyeden 25 katılımcının tamamladığı
eğitime İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı
sıra Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli Belediyeleri’nden ve dernek ekibimizden katılım
oldu. 12. KİHEP Eğitici Eğitimi ile birlikte KİHEP
eğiticilerinin toplam sayısı 284’e yükseldi ve iş
birliği yaptığımız kurum sayısı arttı.
İstanbul ilinde KİHEP’in yaygınlaştırılması ve
yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi
anlamında çok önemli iş birliklerinin başlangıcı
olarak gördüğümüz bu eğitici eğitimi sayesinde, İstanbul’un dört bir yanında artık daha çok
KİHEP grup çalışması gerçekleştirebileceğiz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM), Mahalle Evleri’nde ve pek çok ilçe
belediyesinde bulunan kadın danışma merkezlerinde, sosyal hizmet merkezlerinde açılacak
KİHEP gruplarına katılmak bu eğitici eğitimi ile
mümkün hale geldi.
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Yenilediğimiz
İngilizce Web
Sitemiz Yayında

Bir süredir üzerinde çalışmakta olduğumuz İngilizce web sitemizi yeni
içerik ve tasarımıyla ağustos ayında
yayına aldık. KİH-YÇ olarak 30 yıla
yakın süredir yürütmekte olduğumuz
çalışmalarımızla ilgili bilgiye ve yayınlarımıza İngilizce olarak erişilebilecek
yeni web sitemize www.wwhr.org adresinden ulaşabilirsiniz.

25 Kasım
İçeriklerimiz
2 Ayrı Yerde
Sergi Oldu
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nü de
içinde barındıran kasım ayı boyunca sosyal medyada yaygınlaştırmak
üzere erkek şiddetine yönelik bilgilendirici içerikler hazırladık ve gün
gün sosyal medya hesaplarımızdan
paylaştık. 25 Kasım eylemleri ve etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de
görsellerimiz otobüs duraklarında,
sokaklarda raketlere asıldı. Ayrıca
Çanakkale ELDER, Kepez Özgür Kadın
Dayanışması ve Ayvalık Kadın İnisiyatifi
ile yaptığımız iş birliği ile görsellerimiz Çanakkale İskele Meydanı’nda ve
Ayvalık Meydanı’nda sergilendi.
KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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KİHEP Grup
Çalışmalarımıza
Devam Ettik

Salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız KİHEP grup çalışmaları,
aşılanmanın artması ile sahada çeşitli belediyelerde ve kadın örgütlerinin
üye/gönüllülerine yönelik olarak tekrar başladı. 1995’ten bu yana uyguladığımız KİHEP grup çalışmalarından
şu ana kadar 50’den fazla ilde 17.000’e
yakın kadın yararlandı. 2021 yılında 52
katılımcı ile 5 grup çalışması tamamlandı ve 250 kadının katılımcı olduğu 15
yeni KİHEP grup çalışması başlatıldı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
(TCE) Seminerlerimize
Devam Ettik
TCE Seminerlerimizin içeriklerini kadın örgütleri, belediyeler ve özel sektördeki yararlanıcı
gruplar için yeniden düzenledik. Salgın ile birlikte artan çevrimiçi buluşmalarımız sayesinde
iş birliği yaptığımız kurumlardan gelen talepler
doğrultusunda yüzlerce kadın ve erkeğe yönelik seminerler gerçekleştirdik. 2021 yılında
2.500’den fazla kadın ve erkeğe yönelik 44 seminer uyguladık ve böylece TCE Seminerlerimize faydalanan kişi sayısı 5.000’i aştı.
Ayrıca Çevrimiçi TCE Seminerlerini uygulayabilmeleri için 57 KİHEP eğiticisine yönelik
oryantasyon eğitimini ve Zoom kullanım eğitimlerini gerçekleştirdik.
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CEDAW
Gölge
Rapor Yazımına
Katkı Sunduk

Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
(CEDAW) kapsamında Türkiye’nin 8.
Gözden Geçirme süreci 2021 yılında
başladı. KİH-YÇ olarak CEDAW Sivil
Toplum Yürütme Kurulu koordinasyonundaki gölge rapor yazım sürecine katkıda bulunduk. Gölge rapora ve
Komite’nin Türkiye devletine yönelttiği
sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Feminist Buluşmalar
Serisinin Altıncı ve Yedinci
Oturumlarını Düzenledik
Feminist Buluşmalar serisinin altıncısını Evren Savcı ve Sinan Göknur’un katılımıyla
“Otoriterleşme Karşısında Feminist ve Queer Direniş İmkanları ve Ütopya” başlığıyla,
yedincisini ise Begüm Başdaş ve Hayriye Kara’yla, “Feminist ve LGBTİ+ Politikaları Bağlamında Göç ve Mülteci Hakları” başlığıyla gerçekleştirdik. İki etkinliğe toplam 200’e
yakın kişi katıldı.
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Hakların Evrenselliği
Gözlemevi ile Birlikte
BM Uzmanlarına Yönelik
Bilgilendirici Faaliyetler
Gerçekleştirdik
AWID’in sekreteryasını yürüttüğü Hakların Evrenselliği Gözlemevi’nin (OURs) çalışmalarını yakından takip ettik, platformda yer alan uluslararası feminist ve insan hakları
örgütleriyle birlikte BM Özel Raportörleriyle toplantı yaptık, toplumsal cinsiyet ve hak
karşıtı grupların saldırıları, yöntemleri ve amaçları üzerine bilgi paylaşımında bulunduk. Avrupa’daki toplumsal cinsiyet ve hak karşıtı örgütlenmelerle, Türkiye’nin İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmesi arasındaki bağlantılara vurgu yaptık. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’yle gerçekleştirilen toplantıya da katılarak, İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilme kararının kadın hakları konusunda devletlerin hesap verebilirliğini zayıflatma
gayreti olduğunun da altını çizdik.

BM Özel Raportörlerinin
Tematik Yıllık Raporlarına
Katkı Sunduk
BM Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Özel Raportörü’nün ve BM Sağlık Raportörü’nün
İnsan Hakları Konseyi’nde sunmak üzere hazırladıkları toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporlarına yazılı katkı sunduk,
bilgi ve belge paylaştık.

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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İÇINDE BULUNDUĞUMUZ
PLATFORMLARLA BIRLIKTE
YAPTIĞIMIZ İŞLER
Kendi faaliyetlerimizin yanı sıra, kadın platformlarıyla da yoğun bir şekilde ortak eylemlerde bulunduk. Uluslararası Çalışma
Grubu, Yasal Çalışmalar Çalışma Grubu,
Siyasi Partiler ve Sivil Alan Çalışma Grubu
olmak üzere üç çalışma grubuna katılarak
Kadın Koalisyonu’nun savunuculuk faaliyetlerinde aktif olarak yer aldık. Ayrıca
Eşitlik için Kadın Platformu’nun (EŞİK) faaliyetlerine katkı sunduk ve Koordinasyon
acil önlem almalarını talep ettiğimiz topGrubu’nda yer aldık.
lantılara katıldık.

CEDAW ve GREVIO
Komiteleri Üyeleri
ile Toplantılar Yaptık
IWRAW AP ile iş birliği içinde, CEDAW ve
35 No’lu Genel Tavsiye Kararı ile İstanbul
Sözleşmesi’nin birbirini desteklemesine ilişkin olarak Türkiye’nin sözleşmeden
çekilme girişimine müdahale edebilmek
üzere CEDAW Komite Üyeleri ile kapalı bir
toplantı yaptık; mevcut durumu ve bundan
sonra yaşanabilecekleri aktardık.
Ayrıca, Avrupa Kadın Lobisi’nin düzenlediği Avrupa Parlamentosu’ndan milletvekilleri, Türkiye Raportörü Nacho Sanchez,
GREVIO ve Avrupa Konseyi temsilcileri ile
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye karşı
KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kararı
ile sözleşmeden çekilmesini o sırada devam eden Kadının Statüsü Komisyonu’nun
(KSK) 65. Oturumu süresince gündemleştirdik. Kadın Koalisyonu ile birlikte
belediye başkanları, milletvekilleri, akademisyenler, kadın hakları aktivistlerinin de dahil olduğu; kadın hareketinin de
muhalefetin de İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmediğini ve sözleşmenin uygulanmasını sağlayacaklarını taahhüt ettikleri kısa videolar çekip yayınladık. Kadın
Hakları Grubu (Women’s Rights Caucus)
tarafından KSK sonunda gerçekleştirilen basın toplantısına katılarak, hukuksuz ve gayrimeşru çekilme kararının altını çizdik. Mor Çatı ile birlikte KSK’nın
66. Oturumu için başlatılan İletişim
Prosedürü kapsamında bir mektup hazırlayarak, KSK Bürosu’nun Türkiye’ye
İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesi için
tavsiyede bulunmasını talep ettik.
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İÇINDE BULUNDUĞUMUZ
PLATFORMLAR VE KAMPANYALAR

Cinsel Sağlık,
Üreme Sağlığı
ve Hakları
Platformu’nu
Takip Etmeye
Devam Ettik
CİSÜ platformunun proje ortaklarından biri olarak platformun çalışmalarını yakından
takip etmeye devam ettik. Hem yürütme kurulu toplantılarına hem de cinsel farkındalık
çalışma grubu toplantılarına katılarak katkı sunduk. Platformun çalışmaları kapsamında “Uluslararası Ağ Deneyimleri 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Alanında Ağ
Deneyimleri” isimli çevrimiçi toplantıyı Rutgers ve Sexual Rights Initiative’den (Cinsel
Haklar İnisiyatifi) katılımcılarla gerçekleştirdik.

Müslüman Toplumlarda
Cinsel ve Bedensel Haklar
Koalisyonu Çalışmalarında
Yer Aldık
Müslüman Toplumlarda Cinsel ve
Bedensel
Haklar
Koalisyonu’nun
(CSBR) stratejik plan çalışmalarına katıldık, Geçiş Dönemi Komitesi’nde aktif
yer aldık. Her yıl koalisyon üyelerinin
katıldığı Ortak Mücadele Hep Birlikte
(ODOS) kampanyası kapsamında Kaos
GL ile 2019’dan beri toplumsal cinsiyet
karşıtı hareketlere ve söylemelere karşı feminist ve LGBTİ+ örgütlerinin ortak
mücadelesini güçlendirmek için stratejiler geliştirmek üzere yürüttüğümüz
iş birliğine devam ettik. 9 Kasım’da
“Feminizm’den Kuir Teoriye Toplumsal
Cinsiyet” başlıklı paneli Demet Bolat,
Evren Savcı ve Sema Semih’in konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirdik.
KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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EKIP İÇI FAALIYETLERIMIZ

KİH-YÇ Kampı
KİH-YÇ ekibinden 16 kişi olarak 24-26
Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli
Kandıra’da bir araya geldik. Uzun zamandır hep yapmayı istediğimiz ancak
işlerden güçlerden bir türlü vakit bulamadığımız ve son iki yıldır da pandemi sebebiyle düzenleyemediğimiz bu
kamp etkinliği sayesinde kendi içimize
dönme, arada ekranlar olmadan tartışma ve sohbet etme fırsatını bulduk.
Kamp süresince toplantı salonunda ve
doğa içinde gerçekleştirilen sohbetlerde hem bugüne kadar yaptıklarımızı
değerlendirdik hem de geleceğe dair
yeni fikirlerin tohumlarını attık.

7. Olağan Genel Kurul
Toplantımızı Gerçekleştirdik
KİH-YÇ olarak 6. Olağan Genel Kurul Toplantımızı 2018 yılının haziran ayında gerçekleştirmiştik. Pandemi koşulları sebebiyle ertelenen 7. Olağan Genel Kurul toplantımızı
29 Mart 2021 tarihinde 16 üyemizin katılımı ile gerçekleştirdik. Pandemiye ilişkin tüm
tedbirleri aldığımız bu toplantıda tekrar yüz yüze bir araya gelmek bizi çok güçlendirdi.
7. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası 22 Nisan 2021 tarihinde de üyelerimizle geçmiş
dönemi değerlendirmek üzere online olarak tekrar bir araya geldik.

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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KURUMSAL İŞ BIRLIKLERIMIZ

Kurumsal İş Birliklerimizi
Geliştirdik
KİHEP ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
(TCE) Seminerlerimizi iş birliği içinde
uyguladığımız ortaklarımızın sayısını
artırdık. Bu sene gerçekleştirdiğimiz
KİHEP Eğitici Eğitimi ile 7 yeni belediye program ortaklarımız oldu. Ayrıca
imzaladığımız KİHEP İş Birliği Protokol
sayısını 18’e çıkardık. Bu kurumların
içinde 16 belediye, 1 özel şirket, Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ve
bir sendika şubesi (Kocaeli Eğitim-Sen)
bulunuyor.

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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YENI ÇIKARDIĞIMIZ VE
GÜNCELLEDIĞIMIZ YAYINLAR
VE VIDEOLAR
Tüm Yayınlarımıza Artık Çevrimiçi Olarak Ulaşmak Mümkün
KİH-YÇ olarak kurulduğumuz günden bu yana yayınladığımız tüm kitaplar, kitapçıklar,
raporlar ve makaleler artık çevrimiçi olarak sitemizde. Kitap ve kitapçıklara buradan,
raporlara buradan, makalelere ise buradan ulaşabilirsiniz. Beraber feminist sözümüzü
ve yazınımızı daha da büyütmek dileğiyle!

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021

Haklarımız Var!

Cinselliğimiz Var!

Doğurganlık
Haklarımız Var!

Ekonomik
Haklarımız Var!
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RAPORLAR

2021 yılında pandeminin kadınların hayatı üzerindeki etkisi ile kadınların üreme sağlığı hizmetleri
ve kürtaj deneyimleri üzerine iki
yeni araştırma raporu yayınladık.
Ayrıca kadın ve LGBTİ+ örgütleri
ile beraber CEDAW Türkiye Gölge
Raporu’nu yazdık.

Birleşmiş Milletler Kadına
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
Türkiye Gölge Raporu

Kadınların Üreme Sağlığı
Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri
Araştırma Raporu

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021

Salgında Kadın Olmak
Araştırma Raporu
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ÇEVIRILER
Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları’nın Avrupa
ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması araştırmasını çevirerek web sitemiz ve
sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaştık.

Uluslararası Planlı Ebeveynlik
Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF
EN) Ortakları Araştırması:
Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj
Mevzuatı ve Uygulaması

Uluslararası Planlı Ebeveynlik
Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN)
Ortakları Araştırması: Avrupa ve
Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması
Kadın ve Kız Çocuklarının Doğurganlık
Sağlığına Yönelik Tehditler

1

BİLGİ NOTLARI, BASIN METİNLERİ VE
BİLDİRİLER
2021 yılında yayınladığımız bilgi notu, basın metni ve bildirilere buradan ulaşabilirsiniz:
Türkiye’nin de Yürütme Kurulu Üyesi Olduğu Koalisyon’un ve Taahhütlerinin
Takipçisiyiz
Göğe Bakalım, Gökkuşağına Bakalım!
Salgında Kadın Olmak Araştırması Raporu Yayımlandı!
TİHEK’ten Gelen Bilgi Talebine İlişkin KİH-YÇ ve Mor Çatı Olarak İlettiğimiz Ortak
Görüşümüz
Türkiye’de Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü ile LGBTİQ+ Hakları için CSBR
Dayanışma Metni
Türkiye İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin olarak hazırladığımız Bilgi Notu
İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Girişimine Karşı Danıştay’da Yürütmeyi Durdurma
Talebiyle İptal Davası Açtık
Avrupa Konseyi’ni Türkiye’nin Anayasaya Açıkça Aykırı Olan İstanbul
Sözleşmesi’nden Çekilme Bildirimini Reddetmeye Davet Ediyoruz
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın
Adayları Destekleme Derneği olarak basın açıklamamız
KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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İstanbul Sözleşmesi 7 yıldır yürürlükte!
Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı’na ilişkin hazırladığımız
bilgi notu
Vazgeçmiyoruz; İstanbul Sözleşmesi Yeniden İmzalanana ve Etkin bir Şekilde
Uygulanana Dek Mücadeleye Devam
İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte Kampanyası “Kaldığımız Yerden Devam – Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” adlı Küresel Bir Forum düzenledi

VİDEOLAR
Nafaka Nedir?

Nafaka Hakkı İle İlgili Veriler

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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VİDEOLAR

Artık Dur Demenin Zamanı Geldi
Artık Dur Demenin Zamanı Geldi, Türkiye’de aile içi şiddete maruz kalan ve eşinin çocuklarına cinsel taciziyle karşı karşıya gelen 3 kadının şiddeti sona erdirmek ve yeni bir
yaşam kurmak için verdikleri savaşımı anlatan 31 dakikalık bir belgesel. 1995 yılında
derneğimiz tarafından hazırlanan bu belgesel, Türkiye’de feminist hareketin ev içi şiddet konusunda çektiği bilinen ilk belgesel olma özelliğini taşıyor. Nisan ayı içerisinde
belgeseli dijitalleştirerek YouTube kanalımız üzerinden yayınladık.

KİH-YÇ Tanıtım Filmi

CEDAW Videoları
KİH-YÇ olarak, IWRAW Asia Pacific’in hazırladığı, CEDAW’ın üç temel ilkesi olan gerçek eşitlik, ayrımcılık yapmama ve devlet yükümlülükleri ilkelerinin ne anlama geldiğini
anlatan 3 kısa animasyonu Türkçeleştirerek sosyal medya kanallarımız aracılığıyla paylaştık.

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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VİDEOLAR

CEDAW Nedir? - Gerçek Eşitlik

CEDAW Nedir? - Ayrımcılık Yapmama

CEDAW Nedir? - Devletin Yükümlülüğü

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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BASINDA KİH-YÇ

13.10.2021 10:53

Kadına Yönel k Ş ddet le Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı’nda ş ddetle mücadelede başrol D yanet İşler Başkanlığı’na ver ld…

Anasayfa

Haberler

Galeriler

Makaleler

Söyleşiler

En

Sendika.Org'a destek ol
okurlarından başka destekç s yoktur
DESTEKLE

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele IV. Ulusal
Eylem Planı’nda şiddetle mücadelede başrol
Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi


3 Eylül 2021 17:07

Mor Çatı ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'ne göre: AKP iktidarının İstanbul
Sözleşmesi'nin yerine koyduğu Kadına Yönelik Şiddet (KYŞ) ile Mücadele 4. Ulusal Eylem
Planı'nda (4. UEP) toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına hiç yer verilmezken, şiddetle
mücadelede başrol Diyanet İşleri Başkanlığına verildi

KİH-YÇ Faaliyet Raporu 2021
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Maltepe Beled yes Toplumsal Eş tl ğ n Yaygınlaşması İç n
Çalışıyor
Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi çalışmalarına başladı Toplumsal eşitlik bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan
Maltepe Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim oluşturdu. Kurulan Sosyal Politikalar
ve Eşitlik Birimi katılımcı ve demokratik yöntemlerle gerekli stratejilerin ve politikaların oluşturulmasını
sağlayacak.
Hüseyin Çetiner

 04 Kasım 2021 Perşembe 10:43

Maltepe Belediyesi, toplumun dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere toplumsal eşitsizliği önlemek ve iyileştirmek adına
çalışmalarda bulunmak üzere Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim oluşturdu. Birimin başlıca görevi
katılımcı ve demokratik yöntemlerle, tüm kurumu ilgilendiren stratejilerin ve politikaların kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde
oluşturulmasını sağlamak olacak. Maltepe’de çeşitli sebeplerden dolayı dezavantajlı hale getirilmiş tüm toplumsal kesimlerin,
belediyenin hizmetlerinden ve etkinliklerinden herkesle eşit biçimde faydalanması sağlanacak.
STK’LARLA ORTAK EĞİTİM DÜZENLENECEK
Belediye bünyesindeki personelin eğitimi ile işe başlayan Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi, Kadın İnsan Hakları Derneği
(KİHEP), Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAP), Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP)
gibi sivil inisiyatifle hareket eden STK’lar ile ortak eğitimler, çalışmalar ve projelerle eğitimler verecek. Eğitimlerin içeriğinde
ayrıca AIDS ve aile planlaması danışmanlığı seminerleri, farklı içerikteki projelerin seminerleri, çalıştay ve online eğitimler de
bulunacak.
GLOBALDEN YERELE
NationalDemocraticInstitute’nin (NDI) tarafından düzenlenen ‘Katılıyoruz’ programının 2021-2022 dönemindeki çalışmalara
Maltepe Belediyesi de yeni kurulan Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi ile katılım sağlayacak. ‘Katılıyoruz’ programı sivil
aktörlerle etkileşim süreçlerini kurumsallaştırarak yerelde daha şeffaf ve kapsayıcı karar alma, iletişim süreçlerini geliştirmek
ve bu sayede verilen hizmetlerin verimliliğini artırmak isteyen belediyeler için bütünsel bir öğrenme ve uygulama deneyimi
olarak tasarlandı.
MALTEPELİ KADINLARA ÖZEL EĞİTİMLER

05.07.2021

27.04.2022 16:01

İstanbul Sözleşmes ç n çevr m ç eyleme katıldın mı?

Kadın Kurumları: “R sk n daha büyük olduğu end şes le kom syondan ayrıldık” - Yen Soluk

 Son Dak ka: açıklaması
Arama Yap...
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Kadın Kurumları: “Riskin daha
büyük olduğu endişesi ile
komisyondan ayrıldık”

İstanbul Sözleşmesi için çevrimiçi eyleme katıldın mı?

 29/06/2021 |  Yazar: Kaos GL (https://kaosgl.org/yazarlar/kaos-gl-5d5e5eaf98655)

YENİ SOLUK

Uluslararası “İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte” kampanyası, çevrimiçi eyleme çağırıyor.

 25.06.2021

Türkiye, Avrupa ve uluslararası alanda mücadele eden feminist örgütler ve LGBTİ+ örgütlerinin başlattığı
“İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte” kampanyası, çevrimiçi eyleme çağırıyor.

Abone ol

Kampanya kapsamında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı her yerden ses

 Paylaş

yükseltmek için düzenlenen çevrimiçi eyleme katılmak oldukça kolay.

 Paylaş
 Paylaş

 Yazdır

Burayı (united4istanbulconvention.com) ziyaret edip karşınıza çıkan haritada şehrinizi seçebilirsiniz.
Ardından açılan forma adınızı yazıp ister hazır mesajlardan birini seçerek ya da kendi mesajınızı girerek
eyleme katılabilirsiniz. Avatarınızı da seçerek "Add to Map!" butonuna tıkladığınızda İstanbul Sözleşmesi'ni

https://yen soluk.com/kad n-kurumlar -r sk n-daha-buyuk-oldugu-end ses - le-kom syondan-ayr ld k

1/5

savunmak için çevrimiçi gösteriye katılacaksınız.
https://kaosgl.org/haber/ stanbul-sozlesmes - c n-cevr m c -eyleme-kat ld n-m
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KATILDIĞIMIZ BULUŞMALAR,
ETKİNLİKLER, TOPLANTILAR

CİSÜ, İstanbul Sözleşmesi Kampanya Grubu, Kadınlar Birlikte Güçlü, EŞİK gibi
platformların toplantılarına katıldık.
15’ten fazla üniversite ve 2 lisede öğrenciler ya da kurum tarafından düzenlenen
etkinliklere katılarak konuşma yaptık.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformların davetiyle toplumsal cinsiyet eşitliğiyle
ilgili sunumlar gerçekleştirdik.
Tezi ya da projesi için bizimle görüşmek isteyen başvuran 15 öğrenciye destek olduk.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ne “Türkiye’de Kadın Hakları” başlıklı bir sunum yaptık.
Özyeğin Üniversitesi’nde “Salgında Kadın Olmak” araştırmamızı anlattığımız bir
sunum gerçekleştirdik.
Uluslararası Freda Forumtalk’ta, pandeminin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında
ele alındığı panelde “Salgında Kadın Olmak” başlıklı araştırmamızı sunduk.
Galatasaray Lisesi İnsan Hakları Konferansı’nda toplumsal cinsiyet eşitliği ve
İstanbul Sözleşmesi konulu bir sunum gerçekleştirdik.
İnsan Hakları Ağı’nın kadın hakları gündemli toplantısında derneğimizin
çalışmalarını anlattık.
AĞDA’nın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sonrasındaki ev içi şiddetle mücadele
atölyesinde sunum yaptık.
Hacettepe Üniversitesi feminist sosyal hizmet dersinde KİHEP’i anlattık.
Marmara Üniversitesi lobicilik ve medya dersinde deneyimlerimizi paylaştık.
SU Gender’ın düzenlediği Covid-19’un birinci senesinde toplumsal cinsiyet konulu
panelde “Salgında Kadın Olmak” araştırmamızı ve saha deneyimimiz paylaştık.
Generation Equality Forum’da hak karşıtı hareketlerle mücadele konusunda
stratejiler üzerine konuşma gerçekleştirdik.
3H Hareketi’nin gerçekleştirdiği 12. Liberal Gençlik Hareketi Konferansı’nda
kadınların ve LGBTİ+’ların sokak mücadelesi üzerine konuşma yaptık.
The Centre for Feminist Foreign Policy tarafından düzenlenen konferansta toplumsal
cinsiyet karşıtı hareketler üzerine bir sunum gerçekleştirdik.
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