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Bu belge Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle oluşturulmuştur.



Bu belgenin amacı, CİSÜ Platformu’nu Güçlendirme Projesi Temmuz 2021 -

Şubat 2023 tarih aralığındaki proje planı paralelinde Platformun iletişim

stratejisini ortaya koymaktır. Bu amaçla; iletişim bağlamında mevcut durum

analizi yapılmış, iletişimin amaç ve hedefleri, hedef kitlesi belirlenmiş, ilkeler

ortaya konularak stratejik yaklaşım belirlenmiştir. 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları
(CİSÜ) Platformu İletişim Stratejisi

Bu belge Berat Can Erdoğan ve Pınar Karabağ tarafından hazırlanmış, üyeler ve

proje ekibinin önerileri ve STGM'nin katkıları ile geliştirilmiştir.

CİSÜ'de İletişim



Kaynak gösterme: Kendi içeriğimiz olmayan her içerik için, üretimi yapan kurum

ve kişilerin emeğini gözetiriz. Anonim paylaşımlar veya asıl kaynağı belli

olmayan içerikleri takipçilerimizi ve üyelerimizi yanlış yönlendirmemek adına

paylaşmayız. 

Erişilebilirliği önceliklendirme: Ürettiğimiz içeriklerin erişilebilirliklerini arttırmak

için ek kaynaklar yaratmayı, içeriklerde alt yazı, görsel tarifi, sesli okuma gibi

yöntemleri kullanmayı önceliklendiririz. 

Katılımcı olma: Hem iç hem dış iletişim süreçlerimizde süreci aksatmayacak

şekilde katılımcı yöntemler ile içeriklerin üretilmesine alan sağlarız. 

Görsel kullanımı: Çalışmalarımızda insan yüzü veya çeşitli kimliklere ait simgeler

içeren görselleri kullanırken dikkatli oluruz. Şiddeti yeniden üreten görsellerden

kaçınırız. Çocuk görselleri kullanmayız. Çeşitli grupları temsil eden simgeleri

kullanırken bu simgelerin güncelliğini kontrol ederiz. Etkinliklerimizden

görüntüler paylaşacaksak görüntüde yer alan kişilerden muhakkak onay alırız. 

@cisuplatform - cisuplatform.org.tr

Platformun Kurumsal Hesapları

İletişim İlke ve Değerlerimiz

CİSÜ Platformu olarak iletişim çalışmalarımızda CİSÜ Platformu CSÜS Hakları

Savunuculuğu Politika Belgesi’nde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra, aşağıda

belirlediğimiz iletişim ilkelerini her zaman ön planda tutarız. İletişim

çalışmalarımıza yönelik ilkelerimiz şöyledir:

https://cisuplatform.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/CI%CC%87SU-Platformu-Politika-Belgesi.pdf


Kişisel verilerin korunması: Bize ait bir bilgi sistemi ile, imza ve iletişim

listelerimiz, sosyal medyada bize mesajla ulaşan kişilerin yazdıkları kayıt altına

alınır. Bu ve benzeri içeriklerin güvenliğini sağlarız. Paydaşlarımıza veya

destekçilerimize ait bilgileri kamuoyuyla paylaşmayız.

Sorumluluk beyanı / reddi: Zaman zaman üyelerimizle ortak çalışmalar

gerçekleştirebiliriz, bu durumlarda imzamızın bulunduğu her mecrada, içerikten

yasal olarak sorumlu olup olmadığımızı çeşitli ibareler ile belirtiriz. 

Şifre / güvenlik bilgileri paylaşma: Platformumuzun sosyal medya şifreleri vb

güvenlik ile ilgili tüm bilgilerimiz ve şifrelerimizin nerede saklanacağı, hangi

çalışanlarımız veya gönüllülerimiz ile paylaşacağınıza dair takibi yaparız.

Stratejik Yaklaşım: Teknikler, medya araç ve yöntemlerinin etkin kullanımı göz

önünde tutularak hazırlanmalı, Platform iletişim politikalarının genel çerçevesine

odaklanmalı; hedef kitleye verilecek mesajın içini doldurarak “neyin” “nasıl”

söyleneceğini belirlemeli ve gelişigüzel değil, “neyi” “nasıl” ve “niçin “yaptığını

bilen bir yaklaşımla iletişim faaliyetleri için bir yol haritası ortaya koyarak

ilerlenmelidir. Proje ortakları ve Yürütme Kurulu’nca kararlaştırılmalı ve

sekretarya tarafından uygulanmalıdır. 



Katılımcı

Erişilebilir

Eşitlikçi

Stratejik 
Kapsayıcı

Şiddetsiz

CİSÜ Platformu iç iletişiminde 3 farklı katmana sahiptir. Bu katmanlardan ilki

proje ekibi üyelerinden oluşur. İkinci katmanda yürütme kurulu üyeleri yer alır.

Üçüncü katmanda ise platforma dahil olan tüm üyeler ve destekçiler yer

almaktadır. İlk katman iletişimde slack, trello, gmail, zoom ve acil durumlarda

whatsapp kullanmaktadır. İkinci katman ve üçüncü katman ise temel iletişimini

zoom ve gmail üzerinden yürütmektedir.

İç İletişim

 İletişim materyalleri tüm çalışanların kolay erişebileceği bir çevrimiçi depolama

alanında tutulur. Ortak Drive ve server dosyaları açılır ve veriler bu alanda

arşivlenir. Üye ve destekçiler, çalışılan kurumlarla belgeler paylaşımlı klasörlerde

bulunur.

Veri Yönetimi ve Arşivleme

 İletişim sürecini kolay ve etkin yürütmek için; medya, üyeler, destekçiler gibi

paydaş ve faydalanıcılar kategorilendirilerek listelenir.

Listeler



CİSÜ Platformu; cinsel sağlık, HIV, cinsiyet kimliği, cinsel

yönelim, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik, gençlik gibi

alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinden oluşan

bir platformdur. Şubat 2022’den beri cinsel sağlık ve üreme

sağlığı ( CSÜS ) konusunda temel ilkeler çerçevesinde bir araya

gelerek Türkiye’de çok konuşulmayan fakat önemli hak

alanlarını içeren bir politika oluşturmak üzere hak savunuculuğu

ve CSÜS haklarının politikalar çerçevesinde görünür olması için

ayrımcılık ve şiddetten uzak bir şekilde çalışmalarını

yapmaktadır. Sürdürülebilir ve yapıcı stratejilerle CSÜS’le ilgili

eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet alanlarında ülke politikaları

oluşturulurken söz sahibi olmak üzere çeşitli faaliyetler (politika

belgesi oluşturmak, stratejiler) yürütmektedir.

Sosyal Kimliğimiz

Hikayemiz



Platform iletişim çalışmaları; platform üye kurumlarının dijital varlıklara ve takipçi

kitlesine sahip olması, sekreterya ve üyelerin kampanya deneyimleri, uzman

desteği ve bütçe sağlanabilmesi yönünde güçlü, CSÜS alanında var olan hukuki

kazanımlar, hizmet ve haklara erişimde bilgi eksikliği ve üyeler ve paydaşlarla

birlikte yoğun bir dış iletişim ağının olması yönünde fırsatlara sahiptir. Çalışmaları

geliştirmek üzere farklı yapılanmalara sahip üye örgütler arası ilişkiler

güçlendirilmeli, üyelerle işbirliğini kolaylaştırmak üzere katkı koyacakları işler

yapılandırılmalı, ortak dil geliştirilmesi yönünde kavram tartışmaları ve benzeri

atölyeler rutin aralıklarla yapılmalıdır. Platform CSÜS alanında oluşturacağı dil ve

iletişimde kriminalize edilme, konuşmaktan çekinme, kamusal alanda

kutuplaşmalardan dolayı yaşanacak tartışma ve krizlere karşı önlem almalı ve kriz

planları yapmalıdır.

Durum Analizi

Fırsatlar ve güçlü yönler

Kamu kurumu bağlantıları

DeneyimPaydaşlar

Hukuki kazanımlar

Bütçe

Sözleşmeler

Takipçilerimiz

Dijital varlıklar



Platformumuzun iletişim stratejisindeki genel amaçlar belirtilmiştir. Çalışılan ajanslarla medya planları ile amaçlara erişmek için
hedefler, stratejiler ve taktikler belirlenmektedir

Ulusal ve yerel sivil toplum
örgütleri,
Akademik kurumlar ve
akademisyenler
Meslek örgütleri ve bireyler
CİSÜ Platformu üyelerini
oluşturur. 

CSÜS haklarını insan haklarının
ayrılmaz bir parçası olarak
görüp, bu haklarla ilgili bilgiye
ve hizmetlere hiçbir ayrımcılık
olmadan erişimi desteklemek
üzere çalışan;

Platform Bileşenlerimiz

Dijital iletişim kanallarını
aktifleştirmek, 
Yürütme Kurulu ve çalışma
grupları oluşturarak hak ve
ihlallerle ilgili çalışmalar
yürütmek, 
Faaliyet planını uygulamak,
Kapasite güçlendirme çalışmaları
uygulamak,
Savunuculuk Ağı’nı yerel ve
ulusal düzeyde genişletmek
CSÜS alanında hak ve ihlallerle
ilgili karar alıcıların farkındalığını
arttırarak, kapsayıcı ve
uygulanabilir öneriler
geliştirmek/sunmak
Uluslararası ağlara üyelik

Stratejik Hedeflerimiz

Paydaşlarımızla iletişim
halinde olmak, 
Platform çalışmalarımızı
duyurmak,
CSÜS ve hizmetler
konusunda algı değişikliği
sağlamak. 

İletişim stratejimiz ile CİSÜ
Platformu olarak şunları
amaçlarız :

İletişim Hedeflerimiz

1  

1  

Savunuculuk 

1 2 3 4 5

Görünürlük Politika ve
plan

değişikliği 

Farkındalık Toplumsal
değişim



Hedef Kitle ve Paydaşlar

Platform üyesi STK’lerin temas ettiği ve destek verdiği dezavantajlı

bireyler,

6 ilde CSÜS alanında çalışan STK’lerin temas ettiği ve destek verdiği

dezavantajlı bireyler, 

6 ilde CSÜS alanında yetkili kamu görevlileri, CSÜS alanında hizmet

sunan sağlık çalışan ve yöneticiler,

Türkiye’de cinsel sağlık ve üreme sağlığı, sağlık hakkı, toplumsal cinsiyet

eşitliği, kadın hakları, LGBTİ+ hakları, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim,

engellilik alanlarında, dezavantajlı gruplarla çalışan hak temelli sivil

toplum kuruluşları ve sağlık meslek örgütleri, 

CSÜS alanında ve CSÜS haklarının sağlanmasından en olumlu şekilde

etkilenecek olan kadınlar, ergen ve gençler, engelliler,

sığınmacılar/mülteciler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile

yaşayanlar vd. dezavantajlı gruplarla çalışan hak temelli sivil toplum

kuruluşları, 

CSÜS alanında haber yapan ulusal, yerel ve sektörel yayınlardaki

gazeteciler.

Platform olarak iletişim stratejimizi oluştururken amaç ve hedeflerimizden yola

çıkarak hedef gruplarımızı belirleriz. Aşağıda, proje süresince çalışmalarımızda

hedeflediğimiz gruplar ve birlikte çalışmalar yürüteceğimiz paydaşlar yer

almaktadır. 



Amaç Mesajlarımız

Cinsel sağlık ve üreme sağlığına,
haklarımıza eşit erişim için hep birlikte!

Cinsel sağlıkta eşit erişim! Üreme sağlığında eşit erişim! Haklar(d)a eşit erişim!
Cinsel sağlık ve üreme sağlığına erişim için hep birlikte!
Cinsel sağlığa, üreme sağlığına, haklar(d)a eşit erişim
Her birey; kendi bedeni, cinselliği, doğurganlığı ile ilgili kararları kendisi verir.

Hedef Mesajlarımız

Her birey kendi bedeni, cinselliği ve doğurganlığı ile ilgili kararları kendisi verme

hakkına sahiptir.

CSÜS hakları ve koruyucu hizmetlerinden herkes, ayrımcılık gözetmeksizin ve

ücretsiz olarak yararlanmalıdır.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına eşit erişim her bireyin hakkıdır ve bu

hakkın yaşama geçirilmesi devletlerin sorumluluğudur.

Cinsel haklara herkesin eşit ve ayrımcılık yaşamadan erişimini istiyoruz.

Aile planlaması hizmetlerine erişimin önündeki siyasi, hukuki ve mali engeller

kaldırılsın. 

Çocuklar ve gençlere üreme sistemleri ve cinsellikle ilgili yaşlarına uygun doğru

ve yeterli bilgi okullarda aktarılmalı; şiddetten uzak, güvenli cinsellik ve güvenli

ilişkinin abc'si küçük yaştan itibaren öğrenilmeli.  

COVID-19 sürecinde CSÜS ihmal edilmemelidir.

HIV ile yaşayanlara dair stigmanın engellenmesi gerekir.

CYBE konusunda bilinçlenmek gerekir.

Cinsiyete dayalı şiddet bir insan hakları ihlali ve suçtur.

HPV aşısı ulusal aşı programına alınmalıdır.

Sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik, güvenli cinsellik materyallerine erişimde

eşitlik, toplumsal cinsiyete yönelik çalışmalarda cinsiyet kimliği ile beraber

mesleki haklara yönelik eşitlik.

Cinsel sağlık hizmetlerine eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir erişim.



Platform olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile birlikte kurumsal kimlik

çalışmalarımız Eylül 2020’de kurumsal logomuz, sloganımız, tasarım dilimiz, renk

kullanımımız, kullanacağımız fontlar gibi iletişim çalışmalarımız belirlenmiştir.  

Kurumsal kimliğimize ek olarak, fon veren kuruluşların görünürlük kuralları yazılı ve

dijital çıktılarımızda uygulanır.

Kurumsal kimlik çalışmalarımızın 2 yılda bir güncellenmesi öngörülür. CİSÜ

Platformu Yönetim Kurulu ve üyelerinin talep etmesi halinde ara güncellemeler

yapılabilir.

Kurumsal Kimlik Çalışmalarımız

Platform olarak iletişim çalışmalarımızda hedef kitlemize göre

kullandığımız tonu değiştiririz. Kamu kurum ve kuruluşları ile

iletişimlerimizde resmi tona dikkat ederek mesajlarımızı iletiriz. Aynı

şekilde yazılı basın ile yürüttüğümüz çalışmalarda resmi tona ve basının

ihtiyaç duyacağı temel bilgilerin (5N1K) tümünü ve ana mesajları içeren,

kolay anlaşılır bir dil kullanmaya, basının ilgisini çekecek ve kolaylıkla

faydalanabileceği metinler üretmeye dikkat ederiz. Takipçilerimizle

iletişimimizde ise daha samimi bir dil kullanmayı önemseriz.

Amaçlarımızdan birisi cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarına dair

farkındalık yaratmak olduğu için, içeriklerimizde alana dair terimlerin

açılımı ve kısaltmasını beraber verdiğimizden emin oluruz.

Kurumsal Ton

https://drive.google.com/file/d/1a_3I7X4wBSqr2PzkPOne4aPlS9MwA1vQ/view
https://drive.google.com/file/d/1oLDkgSbt_ZPUFHybnl65lt0Ud57XyPRR/view


Platform olarak iletişim çalışmalarımızda kullandığımız araçlar şunlardır: 

Araçlar

Platform olarak gazete, dergi, televizyon, radyo, podcast, çevrimiçi basın-yayın-

medya kuruluşlarının işbirliğiyle, mesajımızı daha geniş kitlelere iletmek için iletişim

çalışmalarımızı planlarız. Ulaşabildiğimiz gazeteci ve yazarların iletişim bilgilerini

depolarız. Zaman zaman radyo, podcast veya web haber kanallarına konuk olarak

savunuculuk, farkındalık, görünürlük gibi amaçlarımıza ulaşmak için çalışırız.

Platformun yıllık medya planında belirlenen basın materyalleri ve basına yönelik

planlanan etkinlikler yoluyla yerel ve ulusal basınla ilişkimizi sürekli kılarız.

Medya İlişkileri

Platform olarak belirli temalarda konferans, seminer, çalıştay, eğitim, basın

toplantısı gibi etkinliklerin hazırlık, gerçekleşme ve takip süreçlerinde proje amaç

ve hedeflerine uygun şekilde etkinlik bazlı iletişim planları hazırlar ve iletişim

çalışmalarını yürütürüz. Bu etkinliklerde görünürlük materyallerimizin var

olduğundan emin olur, etkinliklerin yazılı ve dijital medyada yer almasını sağlarız.

Etkinlik Yönetimi

Ankara Lobi Ziyaretleri (Şubat - Eylül 2022)

CSÜS Hakları Farkındalık Kampanyası (Şubat-Eylül 2022)

6 İlde Çalıştaylar (Mart-Haziran 2022)

6 İlde CSÜS Hizmet Sunum Araştırması (Nisan 2022)

CİSÜ Uzaktan Öğrenme Portalı (Nisan 2022)

Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları III ve IV (Mayıs-Haziran 2022)

Brüksel Çalışma Ziyareti (Ekim 2022)

Kapanış Toplantısı (Aralık 2022)

CİSÜ Platformu Şubat 2022/2023 Programı



Proje ve platform hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların (

faaliyetler, yayınlar ve CSÜS alanında oluşturduğumuz içerikler ) Platform, Proje ve

Üye bilgileri, yayınlar, blog ve iletişim kısımları ile web site aracılığıyla dijital

görünürlüğünü sağlıyoruz. Faaliyet takvimimize bağlı olarak çalışmalarımızı web

sitesinde yayınlayarak; sosyal medya ve e-bülten yoluyla yaygınlaştırıyoruz.

Web Sitesi

Sosyal medya hesaplarımız proje süresince proje ekibimizin kontrolü dahilinde,

hizmet alınan medya ajansı tarafından yönetilir. Aylık sosyal medya paylaşım

çizelgesi medya ajansı ve ekip tarafından hazırlanır, İçerikler platformumuzun

iletişim planına paralel olarak proje ekibi tarafından üretilir, ajans tarafından

görselleştirilip düzenlenir ve yaygınlaştırılır. İletişim stratejimizin güncellendiği tarih

itibariyle aşağıdaki hesaplarımız aktiftir: 

Sosyal Medya

TwitterFacebook

Youtube Linkedin

İnstagram

Spotify

https://twitter.com/cisuplatform
https://www.facebook.com/cisuplatform
https://www.youtube.com/channel/UCphwywnutBlGxIdTH92X4IA
https://www.linkedin.com/company/67232097/
https://www.instagram.com/cisuplatform/
https://open.spotify.com/show/6ed5aY6UDjlLP6oiadsXtO


Yukarıda belirtilen hedef kitlelerden dönemsel olarak seçilenlere yönelik

promosyon ürünleri, broşürler, posterler, yayınlar, kartvizitler vb. görünürlük

malzemeleri üretiriz. Bu malzemelerde logomuz ve sloganlarımız yer alır; projenin

sorumlu olduğu AB görünürlük rehberinde belirtilen kurallara uygun biçimde

hazırlandıklarından emin oluruz. Görünürlük malzemelerinin türleri şöyledir: 

Görünürlük Malzemeleri 

Logolar Antetli Kağıtlar İmza Listesi

Poster ve Afişler Broşürler Raporlar

e-Bültenler Basın Bültenleri Kırlangıç Bayrak

Bannerlar ve
Reklamlar Tanıtım Filmleri Sosyal Medya

Hesapları

Promosyon
Ürünleri İnfografikler Web Site



Web Sitesi Google Analytics ve Google Search Console ile izlenir. Aylık

raporlama yapılır.

Facebook sayfası Facebook İstatistik aracı ile ölçümlenir ve ayda bir defa

raporlama yapılır.

Twitter profili Twitter İstatistikler aracı ile ölçümlenir ve ayda bir defa raporlama

yapılır.

Web izleme aracı olarak Google Alert ve Google Trends kullanılır. İlgili haberler

ekip ve üyelerle paylaşılır, web site haberler bölümü ve ayda bir defa

yayınlanan bülten aracılığıyla yaygınlaştırılır.

Platform ve platform üyeleri ile ilgili basında çıkan haberler medya takip şirketi

aracılığı ile takip edilir, sonuçlar platform web sitesinden aylık olarak paylaşılır.

Platformun yukarıdaki hedef ve mecraları kapsayan iletişim çalışmaları aylık

olarak platform sekretaryasının yöneticisine raporlanır. 6 aylık dönemlik özetler

platform üyeleriyle paylaşılır. Yılın ayrıntılı raporu platformun yıllık Faaliyet

Raporu’na eklenir.

Yıllık raporun özeti donör kuruluşa ara ve sonuç raporlarında aktarılır, tam metni

raporların ekinde sunulur.

İzleme ve Sürdürülebilirlik



CİSÜ Platformunun itibarını,

güvenilirliğini veya markasını olumsuz

etkileyen herhangi bir olay veya durum

yani kriz anında takip edilecek bazı

adımlar söz konusudur. Her kriz durumu

birbirinden farklı şekilde ortaya çıkabilir.

Kriz durumlarına örnekler:

Kriz Yönetimi

Sosyal medya hesaplarının şifrelerinin çalınması, 
İletişim listelerinin saldırıya uğraması, 
CİSÜ Platformu’nun sosyal medyada veya yazılı basında açık hedef
gösterilmesi 

Kriz anlarında izlenmesi gereken adımlar:

Mümkün olduğunca erken bir şekilde platform üyelerine durumu bildiririz. 
Süreçle ilgili alınması gereken önlemleri belirleriz ve alırız. (Örn: şifreleri
sıfırlamak, yetkililer ile iletişime geçmek vb.)
Konu halka yansıyan bir konuysa hızlı davranıp durumu açıklarız. Bu
açıklamada doğruları bildirdiğimizden, şeffaf olduğumuzdan emin oluruz. 

 Cinsel sağlık ve üreme sağlığına, 
haklarımıza eşit erişim için hep birlikte!

 CİSÜ Platformu

Teşekkürler!


