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Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemeye Yönelik Politika Belgesi 
 

 
Cinsel şiddet; cinsellik görünümlü şiddet biçimlerinin tümünü (cinsel taciz, cinsel saldırı,           
ifade eden şemsiye bir kavramdır. Cinsel şiddet, kişinin rızası olmadan, rızası inşa edilerek             
(tehdit, ikna gibi yöntemlerle) veya rıza gösteremeyeceği durumlarda (alkol, uyuşturucu etkisi           
altında, bedensel veya zihinsel/ruhsal olarak rıza vermekte yetersiz kalabileceği durumlarda)          
katılmaya zorlandığı her türlü cinsel eylem ve hareketleri tanımlar. Cinsel şiddet bir güç             
eylemidir ve cinsellikle ilgisi yoktur. Bu nedenle cinsel şiddet toplumsal cinsiyet rollerinden            
kaynaklı güç eşitsizliklerinin olduğu her yerde gerçekleşebilir ve her yaştan, etnik kökenden,            
cinsiyet kimliği ve yönelimden, yaşam tarzından, sosyal sınıf ve statüden her insan cinsel             
şiddete maruz bırakılabilir.  
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemek için Politika Üretir  
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı, cinsel şiddetin her türünü önlemeye yönelik çalışmalar yapar. Bu            
çalışmaların anaakımlaştırma perspektifinde, tüm birimler tarafından gerçekleştirilmesi       
esastır. Bununla birlikte, konu özelinde önleyici çalışmalar yapılması, tüm birimler arası           
koordinasyonun sağlanması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması ve        
değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi için Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu          
oluşturulur. Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu; Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda          
cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılığa ya da bir başka              
nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir gönüllülük ve çalışma             
ortamının yaratılmasını, cinsiyetçi kültür ve şiddet kültürünü ortadan kaldırmaya yönelik          
çalışmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet            
kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık yaratmayı, cinsel taciz ve            
saldırı konularında TOG birimlerini ve TOG çalışanlarını ve gönüllülerini bilgilendirmeyi,          
cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturmayı, cinsel            
taciz veya saldırı şikayetlerini değerlendirerek etkili bir soruşturma yürütmeyi, cinsel taciz           
veya saldırı şikayeti söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi ve başvurucuyu           
güçlendirmeyi amaçlar.  
 
Bu kurul cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar yürüterek; Toplumsal            
Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı ile birlikte cinsel tacize ve saldırıya konusunda eğitim,           
toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler. Kurul çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla,         
TOG’un diğer birimleriyle işbirliği içerisinde cinsel taciz ve saldırı konularına ilişkin           
araştırma, proje ve yayın yapar. Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve               
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve bağımsız araştırmacılar ile cinsel taciz ve saldırı            
konularında çalışmak üzere iş birliği yapar, platformlar oluşturur veya var olan platformlara            
ve çalışmalara katılır.  
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Politika Üretir 
 
Türkiye’nin her yerinde birçok farklı gençlik gruplarıyla bir arada çalışmalar yürütülen           
Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddetin görünür olması, cinsel şiddete maruz           
bırakılan kişilere yönelik hem destekleyici hem de yaptırım mekanizmalarının harekete          
geçirilmesi, aynı zamanda cinsel şiddeti önleyici çalışmaların yürütülmesi açısından TOG          



Cinsel Şiddet ve Cinsel Tacizi Önleme Kurulu önemli bir araç olacaktır. Bununla birlikte,             
cinsel şiddet cinsiyet eşitsizliğiyle de doğrudan ilişkili bir şiddet türüdür. Dolayısıyla TOG            
toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasını anaakım politika olarak kabul eder.  


