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Bu kitapçık, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile basılmıştır. Bu kitapçık
içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden

Merhaba!

CŞMD için 2017; birçok güzel etkinlik aracılığıyla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunduğumuz, anlamlı
ortaklıklar ve işbirlikleri kurduğumuz, ürettiğimiz ve paylaştığımız dolu dolu bir yıldı.
2017’de üç önemli proje yürüttük. Eğitim ve etkinlik çalışmalarımıza, medya çalışanlarını ve gazetecilik bölümlerindeki üniversite öğrencilerini de dahil ederek “Dilimizi Dönüştürüyoruz” projesiyle
devam ettik. Bu proje kapsamında derneğimizin süreli yayını Şifalı Bilgiler bültenini ve Doğru Kelimeleri Kullanmak kitabını da takipçilerimizle buluşturduk.
2016’da başladığımız “Cinsel Şiddet Sustukça Artar, Hadi Konuşalım ve Harekete Geçelim” projemiz kapsamında 2017 yılında da meslek gruplarına yönelik cinsel şiddet ve cinsel istismar başlıklarında farkındalık eğitimlerine Antalya, Manavgat, Kıbrıs ve Mardin’de devam ettik. Ayrıca Cinsel Şiddet
Kavram Tartışmaları’na da kaldığımız yerden devam ederek bunuyapabiliriz.tumblr.com blogumuza
yeni kavramlar ekledik.
CŞMD, gençlik çalışmaları kapsamında “Ne Var Ne Yok?!” projesini hayata geçirdi. Hem gençlerle
hem de lise psikolojik danışman ve rehber öğretmenleriyle buluşan ekibimiz; bir yıl boyunca 3500’e
yakın lise öğrencisiyle akran şiddeti, kişisel sınırlar, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler üzerine atölyeler
yürüttü. İlk gençlik projemizde gençlerle yapılan bu atölyeler sonucunda Şiddet Bir Sınırı Aşmaktır
başlıklı bir araştırma raporu, ayrıca gençlerle çalışan eğitimcilere yönelik ‘Flört Şiddeti’ broşürü ve
‘Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak’ adlı uygulama kitabı yayımlandı ve yaygınlaştırıldı. Eğitim
alanındaki gençlik çalışmaları 2018 yılında Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi ile devam edecek.
2017’de CŞMD’nin bireysel bağışlarla hayata geçirdiği “Değişim Benimle Başlar” projesini başlattık.
İstanbul Maratonu’nda bize destek toplamak amacıyla koşan gönüllülerimiz sayesinde, bize başvuran
gruplara 3 temel başlık altında tam günlük eğitimler uyguladık. Değişim Benimle Başlar projesinin;
CŞMD’nin toplumsal dönüşümü hedefleyen ve kendi kaynaklarıyla her yıl uyguladığı sürdürülebilir bir
program haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Spor alanları ve tribünlerde üretilen cinsel şiddet dili ve eylemleriyle ilgili hukuki mücadele başlatan
ve suç duyurularında bulunan derneğimiz, yanısıra futbol kulüpleriyle iletişime geçerek şiddetsiz
ve eşitlikçi spor ortamları için kulüplere yönelik oluşturduğu talepler listesini sundu. Mayıs-2017’de
CŞMD, Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu’nu KASFAD (Kadınlar için
Spor ve fiziksel Aktivite Derneği) ve Kadir Has Üniversitesi Spor çalışmaları Merkezi desteğiyle düzenleyerek, bu alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler, hakemler, savcılar, gazeteciler, spor hukukçuları ve spor psikologlarını biraraya getirdi. Sempozyumda hem spor alanlarındaki cinsel şiddet ve
cinsiyetçilik, homofobi ve benzeri ayrımcılık üzerine, hem de altyapılardaki genç sporculara yönelik
koruyucu-önleyici çalışmalara farklı disiplinlerden perspektifler ortaya konuldu.
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği bu yıl yerel yönetimlerle de işbirliğine giderek Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarla çalışan personeline yönelik, cinsel istismarda koruyucu-önleyici yaklaşım konusunda
Kapasite Güçlendirici Eğitimler gerçekleştirdi.
Dernekle etkileşime geçen, bize ulaşan yüzlerce kişiye çeşitli konularda yönlendirme yaptık; bilgi,
kaynak ve materyal paylaşımında bulunduk. Bizi ve ürettiğimiz çalışmaları güçlendiren geri bildirimler
aldık. Bu yıl Global Fund for Women desteği ile Dijital aktivizm üzerine de çalışıyor ve takipçilerimizle
daha fazla etkileşimde bulunuyor olacağız
Birlikte yapacağımız daha çok şey var. Korkmadan, susmadan, hiyerarşi kurmadan, itaat etmeden,
uzlaşmadan, dışlamadan, utanmadan, yalnızlaşmadan cinsel şiddetle mücadeleye devam!
Toplumsal dönüşüm için, 2018’de de şiddetsiz iletişim ve dayanışma dileğiyle...

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - Aralık 2017
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Bİz Kİmİz?
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, amacı adıyla özdeşleşen bir oluşum olarak, farklı hareketlerdeki
örgütlenmelerden bir araya gelen aktivistler tarafından 2014 yılında kuruldu. CŞMD; Türkiye dahilinde çalışmalar yürüten, sadece cinsel şiddet alanına odaklanan ve yardım temelli değil hak temelli
çalışan bir dernektir.
2008-2014 yılları arasında; Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürüttüğümüz çalışmaların yanı
sıra trans-aktivist Ali Arıkan’ın cinsel istismarla ilgili çeviri ve üretimleri; kadın hakları, lgbti+ hakları,
ekoloji ve hayvan hakları, çocuk hakları, engelli ve mülteci hakları, cinsel sağlık gibi alanlardan getirdiğimiz farklı deneyimlerle cinsel şiddetle mücadele çalışmalarımızı geliştirdik.
Cinsel şiddet; çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların, erkeklerin, ikili cinsiyet sistemine sığmayanların, mültecilerin, engellilerin, LGBTİ+’ların, seks işçilerinin, hayvanların; her meslekten, sosyal sınıftan, renkten, ideoloji, inanç ve yaşam tarzından bireyin mağduru olabileceği bir şiddet türüdür. Bu
yüzden CŞMD hitap ettiği kitleyle ilintili olarak kendini kadın örgütü, LGBTİ+ örgütü, gençlik örgütü
veya benzeri bir başlıkla sınırlı tanımlamaz.

“Herkes cİnsel şİddete maruz bırakılabİlİr”
Cinsel şiddet; cinsiyet, yaş, yönelim, tür vb. gibi kimlik
ve farklılıkların üzerinde, tüm toplumu kapsayan bir
şiddet sorunudur. Tıpkı diğer şiddet türleri gibi (fiziksel, ekonomik, duygusal şiddet vb.) cinsel şiddet de
güç ilişkisiyle, gücün uygulanması ile ilgilidir. Tıpkı diğer şiddet türlerinde olduğu gibi cinsel şiddette de,
toplumda ezilen ve ayrımcılığa maruz kalan farklı kimlik ve grupların şiddete maruz bırakılma riskinin daha
fazla olduğu bir gerçektir. Bu yüzden CŞMD olarak,
toplumda daha az görünür olan cinsel şiddet türlerini
de görünür kılmak üzere çalışmalar yürütüyor ve cinsel
şiddetin farklı biçimleri arasında hiyerarşi kurulmamasına dikkat çekiyoruz.
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin vizyonu;
cinsel şiddettin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı
hasarların istisnasız her birey için ortadan kalktığı bir
dünyadır.
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CŞMD olarak, cinsel şiddetin yarattığı hasarlar ve toplumdaki meşrulaştırıcı cinsel şiddet algısıyla çok yönlü mücadele
etme amacı taşıyor ve aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütüyoruz:

DİJİTAL AKTİVİZM / BİREYSEL -TOPLUMSAL FARKINDALIK: Cinsel

şiddetle ilgili toplumda dönüştürücü bir etki yaratan, bilinç
ve farkındalık geliştiren, şiddetten hayatta kalanları, şiddete tanık olanları güçlendiren bir iletişim dili ve yaklaşımının
oluşması için kavramsal tartışmalar yürütüyor, görsel ve
bilgilendirici içerikler geliştiriyoruz. Etkin sosyal medya
kullanımı, röportajlar, düzenli yayınlar, katıldığımız etkinlikler, yürüttüğümüz kampanyalar, ürettiğimiz afiş, rozet ve
stickerlar aracılığıyla bu dil ve yaklaşımı yaygınlaştırıyoruz.

EĞİTİM: Cinsel şiddetin öğrenilen ve normalleştirilen bir olgu
olduğunu, dolayısıyla önlenebileceğini biliyor; bu alanda
eksikliğini hissettiğimiz koruyucu-önleyici çalışmaların
artmasına yönelik eğitim içerikleri hazırlıyor ve uyguluyoruz. Talep dahilinde ihtiyaca yönelik farklı eğitim içerikleri
geliştirerek ihtiyaç gruplarına, ebeveynlere, gençlere, meslek uzmanlarına ve sivil toplum çalışanlarına yönelik bilgilendirici eğitim, atölye ve seminerler düzenliyoruz. Türkiye
genelinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin değerlendirme
ve raporlama yöntemleriyle veriye dönüşmesini sağlıyoruz.
CŞMD 2017’de; Cinsel şiddet: Tanımı, Türleri, Kavramlar ve
Mitler, Cinsel İstismar: Koruyucu Önleyici Yaklaşım, Flört
Şiddeti, Dilimizi Dönüştürüyoruz Medya Eğitimleri ve Hayvana Yönelik Cinsel Şiddet üzerine eğitim ve etkinlik çalışmaları yürütmüştür.

SAVUNUCULUK: Cinsel şiddetin farklı biçimlerini görünür

kılan ve bunlar arasında hiyerarşi kurulmamasına dikkat
çeken; toplumda farklı yönlerde baskı ve ayrımcılığa maruz
bırakılanlar arası dayanışmayı önemseyen; cinsel şiddetten hayatta kalanların hak ve taleplerinin uygulanması,
geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesine yönelik savunuculuk çalışmaları yapıyoruz. Örneğin CŞMD’nin takip ettiği
veya müdahil olduğu ilk üç dava sırasıyla; hayvana yönelik
tecavüz davası, göçmen bir kadına yönelik cinsel saldırı ve
cinayet davası, futbol tribününde bir cansız mankenin taciz
edilip yakılmasıyla işlenen cinsiyete yönelik aşağılama ve
ayrımcılık davasıdır. CŞMD yanısıra, Türkiye’de Tecavüz Kriz
Merkezleri’nin açılmasına yönelik savunuculuk çalışmaları
da yürütmektedir.

DESTEK: Cinsel şiddetten hayatta kalanların haklarına ve
ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve destek veren kişi, kurum
ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirici
içerik çalışmaları yapıyoruz. Eğitim alanında çalışan
meslek uzmanlarının çocuk ve gençlerle çalışabileceği
eğitim materyalleri üreterek, koruyucu-önleyici
çalışmaların artmasına katkı sunuyoruz. Kurum ve
kuruluşlara; taciz ve şiddeti önleme politika metinleri
hazırlama süreçlerinde danışmanlık veriyoruz. Başvuran
ihtiyaç sahiplerine yönlendirme ve materyal desteği
sağlıyoruz.
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TARİHÇE
2014

Kuruluş

2015

Kurumsal Strateji
Bilgi Ü. Kuluçka Merkezi
Web-site
Açık Toplantılar
Farkındalık Etkinlikleri

2016

Görsel Üretimler
Atölye ve Eğitimler
Kadıköy Ofis
Sosyal Medya
#BunuYapabiliriz Kampanyası
Kavram Tartışmaları
Proje: Cinsel Şiddet Sustukça Artar;
Hadi Konuşalım!

2017

Projeler:
- Ne Var Ne Yok?!
- Dilimizi Dönüştürüyoruz
- Değişim Benimle Başlar
- Ne var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi
Kamu Kurumlarıyla İşbirliği
Sempozyum: Futbolda Cinsel Şiddet
ve Cinsiyet Ayrımcılığı
Kampanya: #FutboldaCinsiyetçiliğeSon

Görsel Üretimler
Atölye ve Eğitimler
Kavram Tartışmaları
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2017’de Neler Yaptık ?

4 proje yürütüldü
750kİşİye eğİtİm verİldİ
1058 kİşİ eTKİNLİKLERDEN YARARLANDI
3480gençle ders kapsamında buluşuldu
177kİşİye danışmanlık sağlandı
6 savunuculuk toplantısına katılım gösterİldİ
6 yayın çıkarıldı
3 vİdeo hazırlandı
12 şehİrde etkİnlİk yürütüldü
4679 yenİ facebook takİpçİsİne ulaşıldı
2306 yenİ twitter takİpçİsİne ulaşıldı
1980 yenİ Instagram takİpçİsİne ulaşıldı
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GÖRSEL ÜRETİMLER
Cinsel şiddetin; medyadaki erkek egemen algı, dil ve mitleri yeniden üreten, karanlık, ürkütücü ve utanç kültürünü besleyen temsiline karşı; hayatta kalanı güçlendiren kavramları ön plana çıkaran, hak talep eden,
güncel, bilgilendirici ve renkli görsel materyaller, broşürler, stickerlar, posterler, videolar üretmeye devam
ederek bu materyalleri medya/sosyal medya aracılığı ile yaygınlaştırdık.
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PROJELER
1) Değİşİm Benİmle Başlar

Dahil olduğumuz Açık Açık Platformu ve Adım Adım Oluşumu aracılığıyla; İyilik Peşinde Koşan (İPK) gönüllülerimizin emeği ve katkısı ile “Değişim Benimle Başlar” eğitim projesini başlattık. Cinsel şiddetle mücadelede
her birimizin yapabilecekleri olduğunu ve mücadeleye kendi yaşam alanlarımızdan başlayabileceğimizi vurgulamak amacıyla farklı kitlelere yönelik tam günlük eğitim içerikleri ve materyaller hazırladık. Başvuru üzerine gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle 2017 yılında Türkiye genelinde 21 farklı grupla bir araya gelerek toplam
374 kişiye ulaştık.
Proje kapsamında uygulamak üzere hazırladığımız 3 farklı eğitim içeriği:
* Gençler için; Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, şiddetin farklı biçimleri, flört şiddetinin tanımı,
flört şiddeti ile ilgili mitler, güvenli ilişkinin özellikleri, onay kavramı
* Ebeveyn ve Eğitimciler için; Çocuklarla çalışırken hak temelli yaklaşım, çocuklar için onay ve sınır kavramları, cinsel istismarın tanımı ve biçimleri, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım ve müdahale yöntemleri
* Sosyal Çalışmacılar için; Cinsel şiddet tanımı ve biçimleri, cinsel şiddetle ilgili mitler, güçlendirici dil ve
yaklaşım, hayatta kalanla görüşme yöntemleri
DBB eğitimleri kapsamında bir araya geldiğimiz gruplar arasında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Eğitim-Sen
4 Nolu Şube, Çocuk Hakları Alanında Çalışan Avukatlar Grubu, Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği Manisa
Şubesi, SPoD, Kaos GL ve Pembe Hayat Derneği, Kadının Fenni Ekibi, Adana Kent Konseyi, BoMoVu, Self
Psikoloji Akademi, Boğaziçi Üniversitesi Yaz Kampı Gönüllüleri, Travma Odaklı Psiko-sosyal Destek Ekibi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi PDR Grubu yer alıyor.
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PROJELER
2) Cİnsel Şİddet Sustukça Artar;
Hadİ Konuşalım ve Harekete Geçelİm
2016 yılında başladığımız İsveç Başkonsolosluğu
tarafından desteklenen, BÜKAK (Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü) ve GWSC
KHAS (Kadir Has U. Gender and Women’s Studies
Research Center) ortak çalışmalarını da içeren
“Cinsel Şiddet Sustukça Artar, Hadi Konuşalım,
Harekete Geçelim!” projesi kapsamında İstanbul
içinde ve çeşitli illerde yürüttüğümüz eğitimler ve kavram tartışmaları 2017 yılı Nisan ayına
dek devam etti. 2017 yılında eğitimlerden 64kişi
yararlandı. Tartışmalara yaklaşık 60 kişi katıldı.
Projeyle ilgili detaylara web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul

Antalya

Mardin

Cİnsel Şİddet Farkındalık Artırma Etkİnlİklerİ
• Mardin Gençlik Merkez’nin davetiyle Ocak ayında Mezopotamya Sirk Sanatları projesinde yer alan genç gönüllülere yönelik 2 günlük eğitim gerçekleştirdik. Eğitim kapsamında 17 gönüllü ile toplumsal cinsiyet rolleri, çocukların
bedensel söz hakkı ve cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici yaklaşımla ilgili konuştuk.
Girne

Ocak ayında Kıbrıs Feminist Atölye (FEMA) davetiyle Girne’de çocuk çalışanlarıyla bir araya geldik. Çocuklarla çalışırken hak temelli yaklaşımın ne olduğu, istismar ve sınır
ihlallerini önlemeye yönelik eğitimcilere düşen sorumluluklar ve çocuklarda onay kavramı üzerine tam günlük bir
eğitim gerçekleştirdik. Eğitimden 24 kadın yararlandı.
Şubat ayında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’nun
davetiyle Manavgat’ta bir grup avukatla birlikte gerçekleştirdiğimiz cinsel şiddet farkındalık etkinliğiyle 17 kadına ulaştık. Cinsel şiddetle ilgili temel kavramlar, toplumsal
mitler üzerine tartıştığımız atölyede ayrıca avukatların
cinsel şiddete maruz bırakılmış kişilere hizmet sunarken
sahip oldukları mesleki sorumluluklar hakkında konuştuk.

Mardin

Kıbrıs
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Manavgat

PROJELER
KAVRAM TARTIŞMALARI VE KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
Proje kapsamında yürüttüğümüz kavram tartışmalarının son iki toplantısını Ocak ve Şubat ayında gerçekleştirdik. Kavram tartışmalarının detaylı notlarını http://cinselsiddetlemucadele.org/kavram-tartismalari-raporlar/
adresinden veya bunuyapabiliriz.tumblr.com adresindeki blogumuzdan okumak mümkün. Kavram tartışmalarını takiben; cinsel şiddetin güçlendirici bir dille ve doğru kavramlarla konuşulmasını desteklemek amacıyla
tüm kavramların bir arada olduğu ve geliştirmeye devam edeceğimiz “Kavramlar Sözlüğü”nü hazırladık.

Türcülük ve Hayvana Yönelİk Cİnsel Şİddet Kavramları

Çevİrİ Kavramlar: Gaslighting, Victim Blaming, Rape Culture, Consent Culture
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PROJELER
3) NE VAR NE YOK?!
Derneğin ilk gençlik çalışması olan ve Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Ne Var Ne Yok?!” projesi; toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal şiddet, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler gibi konularda hem
öğrencileri hem eğitimcileri bilgilendirmek, farkındalıklarını
arttırmak ve güçlendirmek; böylece şiddet vakalarını en aza
indirmeye yönelik koruyucu-önleyici bir model geliştirmek
üzere bir pilot çalışma olarak tasarlandı.
Proje kapsamında yaklaşık 3500 lise öğrencisiyle, okul psikolojik danışmanlarının gözleminde 2 ders saati süren atölyeler yürütüldü. 7 farklı lisede gerçekleşen atölyelerin yanı
sıra okullarda eğitimcilere yönelik bilgilendirici seminerler
düzenlendi. Alanda kullanmak üzere; yaşadığımız dijital/görsel dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak, gençler için uygun dil
ve yaklaşıma sahip, güçlendirici görsel materyaller üretildi ve
instagram hesabından paylaşıldı.
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PROJELER
Ayrıca proje kapsamında gençlerin toplumsal cinsiyet ve flört şiddeti
algılarını öğrenmeye yönelik bir araştırma yürüttük. 3153 gencin katıldığı araştırmanın sonuçlarını bir rapor haline getirdik. Şiddet Bir Sınırı
Aşmaktır: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti Algılarına
Yönelik Araştırma Raporuna web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Projenin diğer çıktıları arasında; eğitimciler için hazırladığımız Gençler
Arası İlişkilerde Flört Şiddeti adlı bilgilendirici broşür ve okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri ve eğitimciler için hazırladığımız
Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak uygulama el kitabı yer
alıyor. Yüksek oranda ilgi ve talep gören uygulama el kitabımızı Türkiye’de 41 farklı ilde bulunan eğitimci, danışman, sivil toplum kuruluşu
ve uzmana gönderdik. Kitabın farklı dillere çevirilmesi de planlanıyor.

Gençler Arası İlişkilerde

Flört

Şiddeti
Eğitimciler için bilgilendirici broşür
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Şiddet
Bir Sınırı
Aşmaktır
Gençlerin Toplumsal Cinsyet ve Flört Şiddeti
Algılarına Yönelik Araştırma Raporu

PROJELER
4) Ne Var Ne Yok?! Eğİtİcİ Eğİtİmİ
2016-2017 eğitim-öğretim döneminde pilot uygulamasını tamamladığımız gençlik projesinin çıktılarını yaygınlaştırmak ve koruyucu-önleyici çalışmaların daha çok gence
ulaşmasını sağlamak amacıyla Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesini uygulamaya başladık. Liselerde görev yapan
psikolojik danışmanların ve rehber öğretmenlerin akran ve
flört şiddetini tanıma, önleme ve şiddete müdahaleye yönelik mesleki kapasitelerini geliştirmek ve okul ortamında
gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını desteklemek amacıyla hazırladığımız proje; eğitici eğitimi, uygulama ve süpervizyon aşamalarından oluşuyor. Kadıköy
ve çevre ilçelerden 20 lise psikolojik danışman ve rehber
öğretmenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz projenin eğitici
eğitimi Aralık ayında başladı.
Sabancı Vakfı Hibe Programı desteğiyle yürütülen projenin
sonunda, bu alanda çalışan diğer uzmanların da faydalanması üzere “Gençlerle Akran Şiddeti Üzerine Çalışmak:
Soru-Cevap Kitapçığı” ve ‘Eğitimde Flört Şiddeti Araştırması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı bir rapor hazırlanacak.
Çünkü eğitimde ve eğitimle şiddeti önlemek mümkün!

5) Dİlİmİzİ Dönüştürüyoruz:
Cİnsel Şİddet Alanında Hak Temellİ Habercİlİk
Medyada ve toplumun genelinde cinsel
şiddet alanında kullanılan dili dönüştürmek amacıyla hazırladığımız “Dilimizi
Dönüştürüyoruz: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” projesi; Açık
Toplum Vakfı, ABD Dışişleri Bakanlığı
ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı’nın fonuyla Rosa Luxemburg
Vakfı tarafından destekleniyor.
Proje kapsamında cinsel şiddet alanında yazılı ve görsel haber dili ile ilgili farkındalık artırıcı 12 eğitim gerçekleştirerek, 200’den fazla medya çalışanı ve
iletişim fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrenciye ulaştık. Eğitim alan
gruplar arasında Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri; Birgün, Evrensel
gazeteleri medya çalışanları yer alıyor.
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PROJELER

Yargılamayan,
damgalamayan,
ötekileştirmeyen,

Eğitimlerde kullanmak üzere 2 video ve bir
yayın hazırlandı. Kanadalı örgüt femifesto’nun
‘’Use the Right Words’’ kitabı derneğimiz
tarafından Türkçeleştirilerek Doğru Kelimeleri
Kullanmak: Cinsel Şiddet Üzerine Haber
Oluşturmak adıyla yayınladı ve medya çalışanları
için bir kılavuz oluşturuldu.

saygı duyan,
hak temelli

yaklaşım!

Ayrıca proje süresince 2 sayı olarak hazırladığımız
Şifalı Bilgiler dergisi ile cinsel şiddet alanında süreli
bir yayın başlatarak bu konudaki eksikliği gidermeyi
hedefledik. Projeyle ilgili detaylı bilgiye ve Şifalı Bilgiler
sayılarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

güçle
ndir
görs ici
el
dil!

Onay
kültürü!

değil
n
a
b
r
u
K
kalan!
hayatta

Toplumsal
Dayanışma
Fail odaklı
fiil kullanımı

TEMMUZ 2017

Şiddetsiz
iletişim! Şiddetsiz
haber dili!

Destek
sistemi!
Tecavüz Kriz
Merkezleri
açılsın!

DOSYA:

1

CİNSEL ŞİDDETLE GENÇ MÜCADELE

40tilki / ATILIM kasaum / TOG / genç LGBTİ+ / KHAS gender

blog yazarı,
trans-aktivist
ve çok özlediğimiz...

Ali Arıkan

PSİKOLOJİ: Bir Psikolojik ve Sosyal Şiddet
Biçimi Olarak: “Mağdur Suçlayıcılık”

RÖPORTAJ: EZGİ TOPLU DEMİRTAŞ
FLÖRT ŞİDDETİ: AKADEMİDE NE VAR NE YOK?!

SPOR: Sporda “Kabul” Sürecİ ve Zorbalık

her zaman bizimle

DOSYA:
cinsel şiddetle ilgili

ÖZ YARDIM:
Tetikleyicilerle

Kavramlar

FEMİFESTO ve ORTAKLARI
Tarafından Hazırlanmıştır

ÇOCUK: UYSALLIğA ve ÖZSAVUNMA HAKKINA RUHSAL - EĞİTSEL BİR BAKIŞ
TÜRCÜLÜK: HAYVANIN BEDENİ, KİMİN KARARI?!

Başa Çıkmak

SANAT: TERAPİ OLARAK SANAT; FOTOTERAPİ ve TERÖPATİK FOTOĞRAF

RÖPORTAJ
AVUKAT SEDA AKÇO

İs t ismarla mücadele ve
çocuk hakları üzerine

Cinsel Şiddet
ve Güçlenme:
Feminis t Psikoloji
ve Terapi

Çocukların
Bedensel
Söz Hakkı

15

SEMPOZYUM
Futbolda Cİnsel Şİddet ve Cİnsİyet
Ayrımcılığı Sempozyumu
2016 yılında yürüttüğümüz ‘Futbolda Ayrımcılığa Hayır’ kampanyamızı takiben; futbolda üretilen cinsel şiddet söylemleri ve cinsiyetçi tezahüratlara karşı farkındalık yaratmak için 13-14 Mayıs
2017 tarihinde Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı
başlıklı bir sempozyum düzenledik.
Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) ve Kadir
Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin ortaklığında ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen
sempozyumun basın metnine futbolherkesicindir.blogspot.com.
tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sempozyumun tanıtım videosunu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin YouTube kanalından veya web
sitemizden izleyebilirsiniz.
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KAMPANYA
#FootballPeople Etkİnlİk Haftası

Futbolda ayrımcılık karşıtı bir girişim olan Fare Network’ün, 5-19 Ekim 2017 tarihleri arasında futbolda yaşanan her türlü eşitsizliğe karşı farkındalık yaratmak için düzenlediği “#FootballPeople Action Weeks” kapsamında dünya çapında binlerce etkinlik gerçekleştirildi.
İki hafta süren #FootballPeople boyunca, futbolla özdeşleşen “erkek” olmayanlara yönelik şiddet dilini kırmak
amacıyla, geçen yıl başladığımız #FutboldaCinsiyetçiliğeSon sosyal medya kampanyasını bu yıl da sürdürdük. Profesyonel veya amatör; sahada, sokakta futbol oynayan/oynamaya çalışan ve futboldaki cinsel şiddete, cinsiyetçiliğe, homofobiye ses çıkarmak isteyen herkesi kendi sözleriyle kampanyamıza katılmaya ve kendi
etkinliğini organize etmeye çağırdık. Kampanyamıza kendi sözleri ve fotoğraflarıyla katılan Atletik Dildoa,
Sportif Lezbon, Muamma, Onur Mafyası, Spartakİstanbul, Forza Yeldeğirmeni ve Başka Takım’da futbol oynayan bireyler, kadın ve LGBTİ+ görünürlüğünü ve sahalarda cinsel şiddetle mücadelenin sesini yükselttiler. Yaptığımız çağrı üzerine Karşı Lig, 15 Ekim’de sezon açılış maçlarını “Futbolda Cinsiyetçiliğe Son!”
sloganıyla yaparak #FootballPeople eylem haftasını destekledi.
Eylem haftaları bitmiş olsa da kampanyayı #FutboldaCinsiyetçiliğeSon, #FutbolHerkesİçindir ve #FootballPeople
hashtagleri üzerinden takip edebilirsiniz. Futbol sahaları ve tribünler her zaman mücadele alanlarımız olmaya devam edecek.
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI
•Kadav (Kadınlarla Dayanışma Vakfı) ortak-

lığında Türkiye’de yaşayan mülteci kadınlara
yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet eğitimleri gerçekleştirdik. Eğitimden 35 kadın
yararlandı. Mültecilerle çalışan çevirmenlere
yönelik ayrıca kavramlar eğitimi yürütüldü.

•

Pembe Hayat Dayanışma Derneği ile erkeklere yönelik cinsel şiddet biçimleri üzerine atölye gerçekleştirdik.

•

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara ve
sonrasında Balıkesir Kampüs Cadıları ile flört
şiddeti üzerine atölye çalışmaları yürüttük.

•

Eğitim-Sen 2 Nolu Şube ile avukat Seda Akço’nun da katılımıyla vaka çalışması odağında yürütülen bir eğitim gerçekleştirdik.

•

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğunun davetiyle BÜ’de Kadın
Şenliği kapsamında Türcülük ve Cinsiyetçilik atölyesi düzenledik.

•Acıbadem Üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencileri ile 2 ay süren gönüllü

çalışmalarının sonucunda sağlık sunucular için bilgilendirici broşürün hazırlanmasına katkı sunduk.

•Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi ile işbirliği içerisinde, belediyeye

bağlı Çocuk Yuvaları, Çocuk Sanat Merkezi, Gençlik Sanat Merkezi, Karikatür
Evi, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi,
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü’nden
eğitimciler, antrenörler, meslek elemanları, ruh sağlığı çalışanları, idari ve
destek personeline yönelik ‘Cinsel İstismar; Çocuklarla Çalışan Yetişkinler için
Sorumluluklar ve Sınırlar’ başlığı ile tam ve yarım günlük eğitimler düzenledik.

•Balıkesir’deki Kampüs Cadıları Yaz Kampı’nda “Flört şiddeti” ve “Vegan Feminizm: Türcü ve Cinsiyetçi Kavramlar“
atölyeleri düzenledik.

fakültesi
öğren•Sabancı Üniversitesi SU Gender Mor Sertifika ve Bilgi Üniversitesi SEÇBİR ekibinin eğitim
cadele konulu
bir söyleşi
gerçekleştirdik.

cileri için gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet sertifika programına katkı sunduk.

•

Mayıs ayında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Fa

•

İHD I. Çocuk Hakları Sempozyumunda Çocuk

Dönüştürüyoruz:
gerçekleştirdik.
•CŞMD ile Kaos GL Derneği’nin ortaklaşa yaptığı Medya Okulu İstanbul ayağında “Dilimizi

Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” projemizi aktararak cinsel şiddet alanında hak temelli haber• Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği XI. Üniversit
ciliğin nasıl olabileceğini anlattık.

grubu çalıştayına katılım sağlayarak Ünivers

PANEL VE etkİNLİKLER
•

Şubat ayında Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerinin daveti ve katılımıyla Cinsel İstismar:
Tanımı, Türleri ve Koruyucu-Önleyici Yaklaşım üzerine düzenlenen panele katıldık.

•

15. Film Mor etkinlikleri kapsamında film gösterimi sonrasında bir konuşma gerçekleştirdik ve foruma katıldık.

•Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Kulübü’nün daveti üzerine; 8 Mart haftası

kapsamında Flört Şiddeti: Farkında ol, Harekete Geç! başlığıyla bir konuşma gerçekleştirdik.

•

Mart ayında; 8 Mart haftası kapsamında Işık Üniversitesi’nin davetiyle Aşk Bu Değil
başlıklı flört şiddeti konusunda farkındalık yaratmaya yönelik bir etkinlik gerçekleştirdik.
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PANEL VE etkİNLİKLER
•

Mart ayında Kampüs Cadıları’nın davetiyle Ankara’da flört şiddeti üzerine
bir atölye yürüttük ve “Flört Şiddetinin Farkında mıyız?” dedik.

•Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 8 Mart kapsamında düzenlediği

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine konuşmacı olarak katılım gösterdik.

•

Nisan ayında Biruni Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin davetiyle düzenlenen Kadına Şiddet ve Cinsel İstismar paneline konuşmacı olarak katıldık.

•TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi gençleri ile Toplumsal

Cinsiyet ve Flört Şiddeti hakkında konuştuğumuz bir söyleşi gerçekleştirdik.

•

Yoğurtçu Kadın Forumu’nun daveti ile derneği tanıtmak üzere bir etkinlik
gerçekleştirdik.

•

Mayıs ayında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Fakültesi öğrencilerine yönelik
cinsel istismarla mücadele konulu bir söyleşi gerçekleştirdik.

•

İHD I. Çocuk Hakları Sempozyumunda Çocukların Bedensel Söz Hakkı üzerine bir sunum gerçekleştirdik.

•

Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği XI. Üniversiteler arası cinsel taciz ve saldırı işbirliği ve iletişim grubu çalıştayına katılım sağlayarak Üniversiteler ve Sivil
Toplum İşbirliği üzerine konuştuk.

•Ekim

ayında Düşünce Suçuna Karşı Girişim ve Şiddetsizlik Eğitim ve
Araştırma Derneği’nin düzenlediği “Şiddetsiz Eylem Atölyesi”nde katılarak
“İlişkilerdeki Şiddet” üzerine konuştuk.

•

Kasım ayında 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Arel Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
(KAK), Yeditepe Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin
(KASAUM) düzenlediği panel ve diğer etkinliklere katılarak Cinsel Şiddet,
Cinsel İstismar ve Flört Şiddeti gibi konularda sunumlar gerçekleştirdik.

•25 Kasım’da Gerze Kadın Platformu’nun daveti ile Sinop’ta Şiddet Sustukça Artar: Hadi konuşalım’ dedik.
•Aralık ayında Düşünce Suçuna Karşı Girişim ve Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği’nin düzenlediği

“Şiddetsiz Eylem Atölye”sinde “Veganlık ve Şiddetsizlik” başlıklı 9uncu buluşmasında, bir şiddetsizlik biçimi olarak veganlık üzerine konuştuk.

•Dünya Cinsel Sağlık Günü kapsamında ‘Yakın Partner İlişkilerinde Şiddet’ üzerine konuştuk.
•Aralık ayında Hrant Dink Vakfı bünyesindeki ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı’nın düzenlediği

‘Medyada toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık’ başlıklı panele katılarak bu alandaki çalışmalarımızı aktardık.
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ÇOCUK ÇALIŞMALARI
Çocukların yararına faaliyet gösteren yerel ve ulusal sivil tolum
örgütlerinin, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin; çocuğa karşı
şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla oluşturulan ve
dernek olarak 2015 yılında üye olduğumuz Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek İçin Ortaklık Ağı çatısı altında, çocuklarla veya çocuklar
için çalışan örgütlerle birlikte; çocuğa yönelik farklı şiddet biçimlerini görünür kılma, savunuculuk yapma, şiddeti izleme, veri toplama ve raporlama faaliyetlerini yürütmeye devam ettik.
Çocuklar için Onay videosunun Türkçe uyarlamasını ve
seslendirmesini gerçekleştirildik ve böylece alana çocuklarla çalışabilecek kapsamlı
bir materyal kazandırdık.
Ayrıca ebeveyn ve eğitimcilere yönelik bilgilendirici materyaller kapsamında ürettiğimiz 10 madde serilerine
devam ettik.
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SUÇ DUYURULARI VE DAVA TAKİPLERİ

• Antalyaspor’un bir maçında gol sevincini kutlamak için sahada 5 kez çalınan ‘tecavüz marşı’ sonrası, Antalya Kadın
Danışma ve Dayanışma Derneği ile birlikte suç duyurusunda
bulunduk. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattı ve TCK 216’da düzenlenen halkın bir kesiminin cinsiyet olarak aşağılanması suçundan tespit edilen iki
sanık hakkında dava açtı. Ancak davada yargılamayı yapacak
mahkeme hala bulunamadı.
Davanın açıldığı ilk mahkeme olan Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi bunun spor suçlarından kaynaklı bir dava
olması nedeniyle kendisinin bu davaya bakamayacağını söyledi. Bunun üzerine dava spor suçlarında görevli
Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 15 Eylül 2017 tarihinde Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada ise hakim, sanıklar hakkında iddianamenin bir spor suçundan değil TCK’da düzenlenmiş bir
suçtan açıldığını ve bu yüzden ilk mahkemenin bu davaya bakması gerektiğini söyleyerek kendisinin bakamayacağını ifade etti. Bu durumda, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi hangi asliye ceza mahkemesinin davaya
bakacağına karar verecek.
• Karaköy’deki Şifa Hamamı’nda hamam çalışanlarının iki Fransız kadına uyguladıkları cinsel taciz sonrası şikayetçi olan kadınlarla dayanışarak diğer kadın örgütleri ile bu davanın takipçisi olduk. 2.5 yıl süren davanın karar
duruşması 13 Haziran 2017’de yapıldı ve dört sanıktan ikisi ceza alarak 6 ve 8 sene hapse mahkum edildiler.

SAVUNUCULUK
TCK 103 Kadın Çalışma Grubu
2016 yılında meclis’te kurulan “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının
Araştırılması Ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” adıyla bir komisyon kuruldu. Bu komisyon yine 2016’da kadın hakları
savunucuları ve örgütleri tarafından “kadın haklarında geri adım” olarak değerlendirilen bir rapor yayınladı.
Raporda TCK’nın 103 ve 104. Maddelerinde çocuklara yönelik cinsel suçların değerlendirilmesi ile ilgili bir kısım
geçiyordu. Buna göre rıza yaşı ve failin çocukla evlendirilmesi tehlikeleri söz konusuydu. Bu maddenin tartışılmasında savunuculuk yapabilmek için Kadının İnsan Hakları YÇ Derneği, Mor Çatı, KADAV ile birlikte TCK 103
çalışma grubunu kurduk. Bu grup içinde aldığımız Pro-Bono hizmeti ile İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere’nin
ilgili yasalarının çevirilerini yaptırdık. Beklediğimiz değişiklik sandığımızdan erken geldi. Meclise 16 Kasım 2016
tarihine kadar çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini öneren bir tasarı sunuldu. TCK 103 Çalışma
Grubu olarak 130’dan fazla kadın örgütünden, çocuk derneklerine, aile hekimlerinden avukatlara toplumun
çeşitli kesimlerinden, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler sonucunda hükümet 17 Kasım gecesi
verdiği önergesini geri çekmek zorunda kaldı.
21

SAVUNUCULUK
Çocuğa Karşı Şiddetİ Önlemek İçİn Ortaklık Ağı Stratejİk Planlama Toplantısı
Ağın önümüzdeki iki yıl boyunca yürüteceği çalışmaların planlandığı 2 günlük toplantıya katılım sağlayarak; ağ
üyeleri olarak sorumluluk aldık.

İstanbul Euro-Med Rights Toplantısı
Euro-Med Rights grubu İstanbul Sözleşmesi imzacısı ülkelerle bir koordinasyon yapmak için Türkiye’den İnsan
Hakları Derneği ve CŞMD bir toplantı yapma talebinde bulundu. Bu toplantının Türkiye koordinasyonunu
gerçekleştirdik. Toplantı Euro-Med Rights’ın “Kadına Yönelik Şiddet Kader Değil” kampanyasını gerçekleştireceği Güney ülkelerinin (Fransa, Fas, Cezayir, Kıbrıs ve Türkiye) yerellerinde çalışan kurumlarla gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, KADAV, Mor Çatı, Sınır Tanımayan Kadınlar,
Göçmenlerle Dayanışma Ağı’ndan Kadınlar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve İnsan Hakları
Derneği katıldı. Toplantıda grevio sürecinde Polonya, Almanya ve Danimarka’dan gölge raporlar hazırlayan
kurumlardaki temsilciler deneyimlerini aktardılar.

İstanbul Sözleşmesİ İzleme Platformu ve GREVIO Gölge Raporu
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin de içinde bulunduğu kadın ve LGBTİ+ örgütleri, “İstanbul
Sözleşmesi” olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’yle ilgili Gölge Rapor hazırlanması için ortak çalışma yürüttü. CŞMD olarak raporun 4. Bölümü’ne Cinsel Şiddete Maruz Bırakılan Kadınlara Destek konusunda katkıda bulunduk.
Sözleşmenin denetim organı olarak görev yapan GREVIO’ya (Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı
Uzman Eylem Grubu) sunulan raporda, Türkiye’de sözleşmenin uygulanmasındaki sorunlar değerlendirildi.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kadının İnsan Hakları
- Yeni Çözümler Derneği, Eşitlik İzleme Kadın Grubu, Engelli Kadın Derneği, Kaos GL Derneği ve Cinsel
Şiddetle Mücadele Derneği’nin hazırladığı raporu, İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu’na üye
81 kadın ve LGBTİ+ örgütü imzaladı.

Karşılaşmalar – Sürdürülebİlİr Kalkınma Hedeflerİ ve Toplumsal Cİnsİyet Eşİtlİğİ
Sİvİl Toplum Buluşmaları
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği’nin 01 Haziran 2017 Perşembe günü The Marmara Taksim
Otel’de gerçekleştirdiği “Karşılaşmalar: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sivil
Toplum Buluşması”nda farklı alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya geldi. Kadının
İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Ayşe Yeşim Erkan Yetişer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Türkiye’den Atila Uras, Grevio Komitesi Başkanı ve CEDAW Komite Üyesi Prof. Dr. Feride Acar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve sivil Toplum Çalışmaları Paneli ile devam etti.

Kadıköy beledİYE BAŞKANI İLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Kadıköy Belediyesi’nin kadın, LGBTİ+ ve hak temelli eşitlik politikalarını değerlendirmek ve atılacak yeni adımları birlikte belirlemek üzere Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve hak temelli çalışan sivil toplum kurumlarından temsilciler bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya CŞMD temsilcileri de katılarak
cinsel şiddetle mücadele alanında yürütülebilecek çalışmalar ve yerel yönetimlerle sivil toplum işbirliği üzerine
görüş ve önerilerini sundu.
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BASINDA CŞMD
2017 yılında da derneğimiz çeşitli medya kurumları ile röportajlar yaptı. Bunlardan bazıları;
• Güncel Hukuk Dergisi - Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve çalışmaları
• Sivil Sayfalar - Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve çalışmaları
• Radio France Internationale - Futbol alanındaki savunuculuk faaliyetlerimiz, etkinlikler ve davalar
• Flow Radyo - Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve çalışmaları
• Medyascope Röportajı - Futbolda cinsiyetçilik, homofobi ve ayrımcılık
• Medyascope Röportajı - CŞMD Futbolda Cinsel Şiddet ve Ayrımcılık Sempozyumu
• Medyascope Röportajı - Toplu taşımada cinsel taciz
• Journo - Futbolda cinsiyetçilik
• Gazete Kadıköy - Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve çalışmaları
• Cumhuriyet Gazetesi - Cinsel şiddet ve kavramlar
• Gazete Kadıköy - Eşitsizliğin İlişki Hali, Flört Şiddeti
• Kaos GL - Ne Var Ne Yok?! Projesi ve Flört Şiddeti
• Çatlak Zemin - Cinsel şiddet ve medyanın dili

dESTEKÇİLERİMİZ
2017’de çalışmalarımıza sundukları katkı için destekçilerimize teşekkür ederiz.
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