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CŞMD’den

Merhaba
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak cinsel şiddetin güç mekanizmalarıyla olan ilişkisini kurduğumuz, çalışmalarımızı hak temelli ve dayanışma bilinciyle örgütlediğimiz beşinci
yılımızı dolduruyoruz. 2018 yılında da cinsel şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin
karşısında konumlanarak, cinsel şiddetin varlığının ve yarattığı hasarların istisnasız her birey için ortadan kalktığı bir dünya yaratabilmek adına faaliyetlerimize devam ettik.
Türkiye’de 2018 yılı ülke olarak evrensel hak ve değerlerden biraz daha uzaklaştığımız, kutuplaştırıldığımız ve küresel savaş politikalarından etkilendiğimiz bir yıl oldu. 24 Haziran’da
dünyada tek örneğini deneyimlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik.
Temmuz ayında Türkiye’de iki yıl süren sıkıyönetim kaldırıldı. Buna rağmen LGBTİ+ etkinlikleri toplumsal hassasiyet gerekçesiyle bazı illerde süresiz yasaklandı. Seçim öncesi tüm
partilerin istisnasız vaatte bulunduğu hayvanlara yönelik şiddetin suç sayılmasına yönelik
yasa çıkarılmadı. 2018 yılında hemen her gün görüş ve bildirilerinden dolayı haklarında soruşturma açılan, tutuklanan, milletvekilliği düşürülen, hapse atılan veya işlerinden edilen
vatandaşların, sanatçıların, oyuncuların, gazetecilerin, politikacıların, akademisyenlerin,
aktivistlerin, avukatların, memurların, meslek örgütü temsilcilerinin, üniversite öğrencilerinin haberlerini okuduk. Mecliste, medyada, yerel yönetimlerde kadınlardan çok erkekleri
gördük. Fiziksel ve cinsel şiddet olaylarında mağdur suçlayıcı, cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlerin medya ve sosyal medyada artışına tanık olduk.
Bu yıl, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler toplumsal değerler gerekçesi ile sonlandırıldı. Toplumsal cinsiyet kavramının silinmesine, 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline yönelik girişimler oldu. Bizler de kadınların ve çocukların haklarını ihlal
eden bu girişimlerle mücadele etmeye, hayatta kalanların haklarına yönelik iyileştirici kamusal uygulamaları talep etmeye devam ettik.
Tüm bu gelişmeler hayal kurmamızı, umut etmemizi ve elbette mücadelemizi engellemedi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak 2018’de yine pozitif ve güçlendirici bir perspektifle toplumsal algının dönüşmesi için farklı pratikler geliştirmeye ve cinsel şiddet türlerinin önlenebilmesi adına koruyucu-önleyici çalışmalar üretmeye devam ettik.
2018’de CŞMD olarak yeni bir mekanımız oldu. Bu yıl Sigrid Rausing Trust Fund’ın yanı sıra,
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nden de kurumsal destek alarak kaynaklarımızı ve kapasitemizi güçlendirdik. Ekibimiz büyüdü. Bu yıl aldığımız mentörlük desteği ile, dışa dönük
etkinliklerimiz kadar ekip içi çalışmalarımıza ve kapasitemizi geliştiren faaliyetlere de ağırlık verdik. Önümüzdeki dönemde üye ve gönüllülerimizle daha fazla etkileşimde bulunmak
üzere yeni çalışmalar geliştirmeyi umuyoruz.
Her yıl, bir önceki yıldan daha fazla insanla buluşuyoruz. Hayatta kalanlar olarak, hayatta
kalanlarla dayanışıyor, birbirimizden güç alıyor, birbirimizin deneyimlerinden besleniyoruz.
Türkiye’de her meslekten, her yaştan insanın bir bütün olarak, cinsel şiddetle mücadele
etmeye, şiddeti önlemeye, sorgulamaya, yeniden öğrenmeye olan arzusunu, farkındalığın
ve görünürlüğün arttığını gözlemliyoruz. İçselleştirdiğimiz şiddet pratiklerini dönüştürmek
için değişime kendinden başlamaya hazır olan birçok insanla etkileşim kurmak bizlere de
güç ve daha fazla çalışma motivasyonu veriyor.
Toplumsal dönüşüm için şiddetsiz iletişim ve dayanışma dileğiyle,
2019’da görüşmek üzere! :)
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

1

?

BİZ Kİ M İZ

Amacı adıyla özdeşleşen bir oluşum olan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ni;
farklı (kadın, lgbti+, hayvan, engelli, göçmen, çocuk, gençlik hakları, ...) örgütlenmelerden bir araya gelen aktivistler olarak 2014 yılında kurduk.
Sadece cinsel şiddet alanına odaklanan, yardım temelli değil hak temelli çalışan
bir dernek olarak, çalışmalarımızı Türkiye dahilinde yürütüyoruz. Cinsel şiddetin;
sistematik bir iktidar kurma/pekiştirme aracı olduğunu, ataerki, genel ahlak, ikili
cinsiyet sistemi, ırkçılık, milliyetçilik ve benzeri iktidar mekanizmalarından beslendiğini unutmadan, aralarında hiyerarşi kurmadan mücadeleyi büyütmeye çabalıyoruz.
Cinsel şiddete herkesin maruz bırakılabileceğini biliyoruz, bu nedenle hitap ettiğimiz kitleyle ilintili olarak kendimizi kadın, LGBTİ+, gençlik örgütü veya benzeri bir
başlıkla sınırlı tanımlamıyoruz.

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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NELER YAPIYORUZ?
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.

MATERYAL ÜRETİMİ & DİJİTAL AKTİVİZM:
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
kampanyalar ve kavram tartışmaları yürütüyor, görsel ve bilgilendirici içerikler geliştiriyoruz. Etkin sosyal medya kullanımı, röportajlar,
düzenli yayınlar, katıldığımız etkinlikler, yürüttüğümüz kampanyalar, ürettiğimiz görsel materyaller aracılığıyla bu dil ve yaklaşımı
yaygınlaştırıyoruz.

SAVUNUCULUK:
Cinsel şiddetin farklı biçimlerini görünür kılan ve bunlar arasında hiyerarşi kurulmamasına dikkat çeken; toplumda farklı biçimlerde baskı
ve ayrımcılığa maruz bırakılanlar arası dayanışmayı önemseyen; cinsel şiddetten hayatta kalanların hak ve taleplerinin uygulanması,
geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesine yönelik savunuculuk çalışmaları yapıyoruz.

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 modülleri 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 kaynak desteği sağlıyoruz.
Destek birimleri haritası hazırlıyor, öz yardım materyalleri üretiyor
ve yaygınlaştırıyoruz.
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2018’DE

NELER
YAPTIK
4
4
5
8
18

951
2306
6500
230
17210
12853
7785
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PROJE YÜRÜTTÜK
YAYIN ÇIKARDIK
VİDEO HAZIRLADIK
SAVUNUCULUK TOPLANTISINA
KATILDIK
ŞEHİRDE ETKİNLİK YÜRÜTTÜK

KİŞİYE EĞİTİM VERDİK
KİŞİ İLE ETKİNLİKLERDE BULUŞTUK
GENÇLE EĞİTİM KAPSAMINDA
BULUŞTUK
KİŞİYE DANIŞMANLIK SAĞLADIK

FACEBOOK TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK
INSTAGRAM TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK
TWITTER TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

5

PROJELER

1 ) DEĞİŞİM BENİMLE BAŞLAR!
Cinsel şiddet ve istismarın azalması için toplumda yanlış
bilinenleri değiştirmek, koruyucu-önleyici çalışmaları yaygınlaştırmak, cinsel şiddetle mücadele birey olarak bizlere
düşen sorumlulukları hatırlatmak ve farkındalık yaratmak
için hazırladığımız “Değişim Benimle Başlar” projesi 2018
yılında da devam etti. Farklı ihtiyaç gruplarına yönelik hazırladığımız eğitim içeriklerini, Türkiye genelinde 3 farklı
modül olarak uyguladık.
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
2018 yılında ‘Değişim Benimle Başlar’ eğitimlerimizle 8
eğitim gerçekleştirerek toplam 156 kişiye ulaştık. DBB
eğitimleri kapsamında bir araya geldiğimiz gruplar arasında Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Tarlabaşı
Toplum Merkezi ve Sulukule Gönüllüleri Derneği, Boğaziçi Üni. Eğitim ve Araştırma Kulübü, Okan Üni. Toplumsal
Cinsiyet Topluluğu, Lambdaİstanbul LGBTİ+ Dayanışma
Derneği ve İstanbul TPDR Derneği yer alıyor.
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2 ) NE VAR NE YOK?! EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Derneğin gençlik alanında başlattığı koruyucu-önleyici çalışmalardan ilki olan Ne Var Ne Yok?! Projesi’nin pilot çalışmasını 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde İstanbul’da bulunan 7
farklı lisede gerçekleştirmiş ve 3500 gence ulaşmıştık. Okul rehberlik birimleri ile işbirliği içinde ve ilgili branş öğretmenlerinin
katkısıyla yürüttüğümüz projede; toplumsal cinsiyet, ayrımcılık,
akran zorbalığı, sanal şiddet, güvenli ilişkiler, onay kavramı ve
flört şiddeti konularında gençlerle farkındalık artırıcı atölyeler ve
eğitimcilerle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmiştik. 2018
yılında, koruyucu-önleyici bu çalışmaları yaygınlaştırmak üzere, okul psikolojik danışmanlarına yönelik pilot bir eğitici eğitimi
uygulaması hazırladık. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Ne
Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesi ile amacımız; akran ve flört
şiddetini tanıma, önleme ve şiddete müdahale konusunda psikolojik danışmanların mesleki kapasitelerini geliştirmek ve okul
ortamında gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını
desteklemekti.
Projeden; İstanbul’da görev yapan 20 lise psikolojik
danışmanı yararlandı. Danışmanlar katıldıkları 6
günlük eğitici eğitiminin ardından 4 ay süresince,
görev yaptıkları 17 farklı lisede, 500’ün üzerinde sınıf çalışması gerçekleştirerek toplam 5518
gence ulaştı. Uygulamaları takiben gerçekleştirilen süpervizyon toplantılarında paylaşılan deneyimlerden hareketle; “Gençlerle Güvenli İlişkiler
Üzerine Çalışmak” isimli uygulama kitabı genişletilerek ve içerisindeki uygulamalar güncellenerek
yeniden basıldı. Kitap talepleri üzerine Türkiye’nin
farklı şehir ve ilçelerinde görev yapan 800’e yakın okul psikolojik
danışmanı, eğitimci ve sosyal çalışmacıya ulaştırıldı. Eğitici eğitimi çalışmalarını 2019 yılında Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz.
7
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Proje kapsamında; gençlerin çalışma ile ilgili değerlendirmelerini, flört şiddetine dair görüşlerini ve ilişkide şiddetin önlenebilmesine yönelik önerilerini öğrenme amacıyla
gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarını bir rapor haline getirdik. “Flört Şiddeti Konusunda Lise Gençlerinin Çözüm Önerileri” başlığıyla yayımladığımız araştırma raporuna web sitemizden ulaşmak mümkün. Ayrıca
projeye katılan danışmanlardan oluşturulan bir odak grup
ile yürüttüğümüz araştırmanın sonuçlarını “Eğitimde
Flört Şiddeti: İhtiyaçlar, Engeller ve Çözüm Önerileri” isimli raporda bir araya getirerek, eğitim ortamlarında
koruyucu önleyici çalışmaların artırılmasına yönelik gerçekleştireceğimiz savunuculuk faaliyetlerinde kullanmayı
hedefliyoruz.
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3 ) ÖYLE DEĞİL BÖYLE!

Flört Şiddetinden Güvenli İlişkilere &
Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik
Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenen “Öyle Değil Böyle: Flört Şiddetinden Güvenli İlişkilere & Cinsel Şiddet Alanında
Hak Temelli Habercilik” projesini Şubat - Aralık 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirdik.
Proje dahilinde, flörtlerdeki mevcut veya muhtemel şiddete
dair farkındalık yaratmak, partnerlik ilişkilerini hapsedildiği özel
alandan çıkararak konuşulabilir bir şey haline getirmek amacıyla üniversitelerde düzenlediğimiz “Flört Şiddetinden Güvenli
İlişkilere” seminerleri ile İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Denizli ve Balıkesir’de gerçekleşen 18 seminer sonucunda, toplamda 809 üniversite öğrencisine ulaştık.
Ayrıca, medyada cinsel şiddet üzerine yapılan haberlerde kullanılan dildeki cinsiyetçi ve/veya şiddete maruz bırakılanı suçlayan/ utandıran dili dönüştürmek amacıyla, görsel ve yazılı medya - iletişim bölümlerine devam eden üniversite öğrencilerine,
medya çalışanlarına ve yurttaş gazeteciliğiyle ilgilenen kişilere
yönelik, “Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” atölyelerini İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi
Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Kavram MYO
ve Ege Üniversitesi iletişim fakülteleri öğrencileri ile medya
kuruluşlarından Cumhuriyet Gazetesi, Sendika.org, Ankara,
İstanbul, İzmir, Mersin, Adana ve Çanakkale’deki yeni medya ve sosyal medya çalışanları ile gerçekleştirdik. Atölyelerde
332 kişiye ulaştık. Bunlardan 38’i medya profesyoneli, 294’ü
ise aktivist ve öğrenci idi.
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Temmuz ayında düzenlediğimiz üç gün süren “Görsel
Üretim Atölyesi”nde, görsel üretimle uğraşan kişilerin bir araya gelmesi neticesinde bu atölyeden medyada doğru görsellerin kullanılmasına yönelik açık bir
görsel havuz oluşturmayı öngören, duyurularını yaparak fotoğrafçılardan katkı beklediğimiz “Görsel Arşiv”
fikri ortaya çıktı. Bu arşivin 2019 yılında dijital ortama
aktarılarak medya çalışanları için açık kaynak olarak
kullanılmasını öngörüyoruz.
Bunların yanında, proje kapsamında “onay” ve “mağdur suçlayıcılık” kavramları üzerine 2 adet kampüs
videosu ve “hayır hayır demektir” ve “cinsel şiddet
her yerde gerçekleşebilir” diyen 2 adet mitler & gerçekler videosu ve bir adet “Onay Nedir?” broşürü, 10
madde kartı ve stickerları ile “10 Maddede Haber
Dili” kartını ürettik; “Doğru Kelimeleri Kullanmak”
kitabını ve “Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” broşürünü gözden geçirerek yeniden yayınladık.
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4 ) DESTEK SİSTEMİ NEREDE?
İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul’un desteğiyle Şubat
ayında yürütmeye başladığımız ‘Destek Sistemi
Nerede? Projesi’yle; cinsel şiddete maruz bırakılan
kişilerin “Cinsel şiddete maruz kaldım, ne yapmalıyım?, Kimlerden, hangi kurumlardan destek
veya hizmet alabilirim? Nerelere, nasıl başvurabilirim?” gibi sorularına cevap vermeyi amaçladık.
Saha araştırması kapsamında alanda çalışan 3
avukat, 6 sağlık çalışanı, 1 hakim, 3 adli tıp uzmanı
olmak üzere toplam 13 uzman; KADAV (Kadınlarla
Dayanışma Vakfı) ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olmak üzere 2 STK; CİTÖK (Boğaziçi Üniversitesi
Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu) ve CTSÖB (Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi) olmak üzere 2
üniversite birimi; Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi,
Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi, Gayrettepe Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro
Amirliği ve ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) ile görüşmeler gerçekleştirdik.

Proje kapsamında; İstanbul’da cinsel şiddet başvurularına hizmet
veren kamu kurumlarının ve destek sağlayan sivil kurumların hizmet
haritasını çıkarttık. Cinsel şiddet sonrası kurumlara başvuruda izlenebilecek yollar ve şifa bulma sürecinde hayatta kalanlar için öz yardım ve
diğer güçlendirici bilgilerin bulunduğu bir web sitesi oluşturduk. www.
csdestek.org websitesiyle kişilerin hakları olan destek ve hizmete ulaşabilmelerini kolaylaştırabilecek bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. 6
üniversite birimi, 36 Sosyal Hizmet Merkezi, 7 STK, 4 telefon hattı, 4
adli yardım birimi, 80 emniyet birimi, 22 hastane, 4 (ÇİM) Çocuk İzlem
Merkezi olmak üzere 163 birimin hizmet bilgilerini biraraya getirdik.
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15-16 Eylül tarihlerinde, Berlin’de gerçekleşen MitSprache –CİNSELLEŞTİRİLMİŞ ŞİDDET SONRASI HAYATTA KALANLARDAN HAYATTA KALANLAR VE DESTEKÇİLERİ için Kongre’ye katıldık ve CŞMD olarak katkı sunduk. Berlin’de LARA Tecavüz Kriz Merkezi, Transformative Justice
Kollektiv Berlin ve Wildwasser Tecavüz Kriz Merkezi Selbshilfe & Beratung gruplarını ziyaret
ederek bilgi aldık, görüş alışverişinde bulunduk ve hayatta kalanlar için hazırlanan materyalleri
inceledik.

DESTEK SİSTEMİ NEREDE? PANEL & FORUM
1 Aralık’ta Türkiye’de cinsel şiddet destek birimlerine yönelik kapasite ve hizmet niteliğinin tartışılması amacıyla meslek uzmanlarını bir araya getirdiğimiz, 160’ı aşkın kişinin katıldığı bir panel
düzenledik. İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda İstanbul’da cinsel şiddet sonrası hayatta
kalanlara yönelik destek sistemi ve hizmet standartlarını; İstanbul Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nden Esem Karaburç, İstanbul Koza ŞÖNİM Müdürü Nermin Fügen Özer, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi’nden (KAHDEM) Av. Habibe Yılmaz Kayar, İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin katılımıyla, multi-disipliner bir
perspektiften tartışmaya açtık.
İkinci oturumda, cinsel şiddetten hayatta kalanlarla dayanışan ve çeşitli destek çalışmaları yürüten
sivil toplum örgütleri ile birlikteydik. KADAV’dan Esin Epli destek çalışmalarını, Mor Çatı’dan Zuhal
Güreli Kadın Danışma Merkezi’ni, SPoD’dan Görkem Aypar ve Mustafa Sarıyılmaz LGBTİ+ Danışma
Hattı’nı, Sen de Anlat Dayanışma Platformu’ndan Gizem Dikmen Sen de Anlat HarrassMap sitesini,
Boğaziçi Üniversitesi’nden Cemre Baytok CİTÖK’ü (Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nu) anlatarak
biz hayatta kalanlara yalnız ve çaresiz olmadığımızı yeniden hatırlattılar. Son olarak açık mikrofon
bölümünde katılımcılar arasında görüşlerini paylaşmak isteyen herkese mikrofon uzattık, hep birlikte konuştuk. Panelin tamamını youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
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1)

ŞİŞLİ BELEDİYESİ İLE ORTAK KAMPANYA

ÇOCUK ANLATIR SEN DİNLE;
İSTİSMARI ÖNLE!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak, cinsel istismarı önlenebilir bir sorun
olarak gördüğümüzü ve istismarla mücadelede hepimizin sorumlulukları olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Ebeveynlerle, öğretmenlerle, toplumun her kesiminden yetişkinlerle bu konuları konuşmadan; sadece çocuğu odağa alan bir
eğitim yaklaşımının istismarla mücadelede yetersiz kalacağını savunuyoruz.
Bu bakış açısıyla yola çıkarak Mart ayında Şişli Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında ‘Çocuk Anlatır Sen Dinle, İstismarı Önle’ kampanyasını
hayata geçirdik ve cinsel istismarla mücadelede yetişkinlere düşen sorumlulukları ön plana çıkarmayı hedefleyen bu kampanya ile kampanya, yerel yönetimlerin geliştirebilecekleri koruyucu ve önleyici çalışmalara bir örnek oluşturduk.
Kampanya kapsamında aralarında Sağlık Müdürlüğü personeli ve Genel Belediye personelinin bulunduğu 5 farklı seminer gerçekleştirdik. Seminerler kapsamında; çocukların bedensel söz hakkı, toplumda
var olan çocuk algısı, cinsel istismarın tanımı ve
farklı biçimleri, doğru bilinen yanlışlar, meslek uzmanlarının ve yetişkinlerin
istismarla mücadeledeki
sorumlulukları üzerine bilgi paylaşımında bulunduk.
Seminerlerin ardından Mart
ve Nisan ayları içerisinde;
Gençlik Spor Müdürlüğü’ne
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bağlı havuz ve spor salonu hocaları ve toplum merkezi sorumluları; Gündüz Bakım Evi çalışanları ve Bilim Evi eğitimcilerine yönelik tam günlük 5 farklı eğitim
gerçekleştirdik. Tam gün süren eğitimlerde ‘Çocuklarla Çalışırken Hak Odaklı
Yaklaşım’, ‘Cinsel İstismar Konusunda Yanlış Bilinenler’, ‘Cinsel istismarla İlgili Toplumsal Algı’, ‘Cinsel İstismar Türleri’, ‘Cinsel İstismarı Fark Etmek ve
Müdahale Etmek’, ‘Çocuklarla Yapılabilecek Koruyucu Çalışmalar ve Çocuklar
için Onay Kavramı’ başlıklı oturumlar yer aldı. Kampanya kapsamında Kasım ve
Aralık aylarında Şişli Rehberlik Araştırma Merkezi’nin daveti üzerine Şişli ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan psikolojik danışman ve
rehber öğretmenlerin katıldığı 4 farklı eğitim çalışması gerçekleştirdik.
2018 yılında gerçekleştirdiğimiz kampanya ile toplam 88 okul psikolojik danışmanı, 189 eğitimci, 603 sağlık sunucu ve belediye personeline ulaşma ve cinsel
istismar konusunda farkındalık yaratma fırsatı bulduk.

Farklı belediyelerden
benzer kampanya ve
iş birlikleri geliştirmek
üzere pek çok davet
alarak; cinsel istismarla
mücadelede bireysel ve
toplumsal dönüşüm için
etkili bir süreç başlatmış
olduk.
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#FOOTBALLPEOPLE KAMPANYASI KAPSAMINDA

FUTBOLDA CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE:

DAVALAR GÜNCEL GELİŞMELER PANELİ

Fare Network‘un futbolda ayrımcılığa karşı farkındalık
yaratmak için her yıl düzenlediği #FootballPeople* kampanyasına üçüncü kez katıldık. 11-25 Ekim 2018 tarihleri
arasında, bir çok ülkede eş zamanlı olarak yürütülen kampanya kapsamında, 16 Ekim 2018 tarihinde ”Futbolda Cinsel Şiddetle Mücadele: Davalar ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenledik.
Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin ev sahipliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, Av. Aysu Melis Bağlan, Hilal Esmer ve Dr. Öğr. İdil Elveriş konuşmacı olarak yer aldı.
Panelin ardından, geçen yıl düzenlediğimiz “Futbolda Cinsel
Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu“nun kitabının
tanıtımını yaptık ve basılı olarak katılımcılarla paylaştık.

Panel sayesinde; futbolda şiddeti önleme konusunda bir türlü
değişmeyen bakış açısını değiştirmek için harekete geçmek ve
futbol alanında da konuşul(a)mayanı konuşmak için iyi bir
fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz.
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FUTBOLDA CİNSEL ŞİDDET
VE CİNSİYET AYRIMCILIĞI
SEMPOZYUM KİTABI
13- 14 Mayıs 2017’de Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) ve Kadir Has
Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ortaklığında ‘Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı’ adında bir sempozyum gerçekleştirmiştik.
Sporcu ve hakemlerin, spor alanında uzman
gazeteci, hukukçu ve psikologların, sivil toplum
temsilcilerinin, akademisyenlerin, kadın, LGBTİ+
ve engellilerin katılımı ve katkısı ile gerçekleşen
bu sempozyum; futbol ve cinsel şiddet ilişkisini
konu edinen ve kadın, LGBTİ+,engelli sporcuların
yaşadıkları cinselleştirilmiş şiddet ve ayrımcılığa
dikkat çeken Türkiye’deki ilk disiplinler arası organizasyonlardan biri olması açısından da büyük
ilgi görmüştü. Hem bu alandaki yazılı kaynak
ihtiyacından, hem de katılımcılardan ve spor ve
cinsel şiddet alanına ilgi duyanlardan aldığımız
olumlu geri bildirimlerden sempozyum kitabını
çıkarmaya karar verdik. 2018 Ekim ayında Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle yayıma
hazırlayıp basılı hale getirdiğimiz bu kitap, bu iki

günlük sempozyumda gerçekleşen oturumlardaki tartışmaları, konu uzmanlarının değerli sunumlarını, atölye içerikleri ile sonuç
raporlarını ve bu alanda yürüttüğümüz bazı
davalar ve savunuculuk çalışmalarını içermektedir.

HİÇ ON(LAR)A SORDUN MU?
BROŞÜR: DUYGUSAL/ROMANTİK/CİNSEL İLİŞKİLERDE
YANLIŞ ANLA(ŞIL)MALARA VE SINIR İHLALLERİNE
KARŞI: ONAY KAVRAMI
Öyle Değil Böyle projesinin “Flört Şiddetinden Güvenli İlişkilere” programı kapsamında, güvenli ilişkiler için pratik bir
uygulama olarak önerdiğimiz onay kavramı ile ilgili broşür
yayınladık.
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GENÇLERLE GÜVENLİ
İLİŞKİLER ÜZERİNE ÇALIŞMAK
EĞİTİMCİLER VE DANIŞMANLAR İÇİN
UYGULAMA EL KİTABI
2017 yılında hazırladığımız uygulama kitabını, Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesi’nde
birlikte çalıştığımız danışmanların önerileri
ve deneyimleri doğrultusunda, genişleterek
ve güncelleyerek yeniden yayımladık.
Kitabın; gençlerin güvenli ve şiddetsiz ilişkiler yaşamaları noktasında onları desteklemek için yürüteceğiniz çalışmalarınıza katkı
sunmasını diliyoruz.

FLÖRT ŞİDDETİ KONUSUNDA
LİSE GENÇLERİNİN ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
ARAŞTIRMA RAPORU
Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesi kapsamında; gençlerin katıldıkları çalışmalar ile
ilgili değerlendirmelerini, flört şiddetine dair
görüşlerini ve ilişkide şiddetin önlenebilmesine yönelik önerilerini öğrenme amacıyla
gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarını
bir rapor haline getirdik.
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EĞİTİM VE ATÖLYELER
(proje dışı)

Hayata Destek Derneği Antakya, Adana, Urfa, Diyarbakır ve İstanbul saha ekipleriyle 2’şer günlük kapasite
geliştirme atölyeleri gerçekleştirdik. Toplumsal cinsiyet
temelli şiddet, flört şiddeti
ve cinsel istismar konularına
yaklaşım ve müdahale yöntemleri üzerine bol bol konuştuğumuz, yeni dayanışma ağları oluşturduğumuz
ve göçmen hakları alanında
bizlerin de kapasite geliştirdiği bir işbirliği oldu.

2 Mart’ta FeminAmfi ile “Cinsel Şiddetle İlgili Kavramlar ve Mücadele Yöntemleri” atölyesi gerçekleştirdik.
28 Mart’ta Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin organize ettiği CIP Ulusal
Duyarlılık Konferansı’nda güvenli ve güvensiz ilişkilerin özelliklerini konuştuğumuz “İlişkide
Güvenlik Cetveli” atölyesini gerçekleştirdik.
7 Haziran’da, Medya Group ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yayıncılık” atölyeleri
yürüttük. Medya alanında işbirliklerimiz toplumsal cinsiyet ile ilgili yerleşik algı kalıplarını
dönüştürmek üzere heyecanla devam ediyor.
Nakka LGBTİ+ mecrasından bağımsız aktivistlerin 2019 yılında hayata geçirmek istediği
“Şugar Mekanlar” Projesi kapsamında, Ekim ve Aralık aylarında, Taksim ve Kadıköy’de kafe
ve eğlence mekanı işleten ya da bu mekanlarda farklı görevlerle çalışan ekip üyelerinin
katıldığı iki farklı farkındalık atölyesi yürüttük. Toplumsal cinsiyet kalıpları, cinsiyet çeşitliliği, kalıpların ötesinde güvenli mekanların mümkünlüğü, mekanlarda yaşanan ayrımcılık ve
şiddet türleri, taciz ve şiddet durumlarına mekansal yaklaşım ve mekan politikaları üzerine
konuştuk. Şugar Mekanlar arasında yer almak için bir koşul olarak belirlenen bu atölyeler
2019’da devam edecek.
18

PANEL VE ETKİNLİKLER
28-30 Ocak’ta, Uçan Süpürge Derneği’nin Kapadokya’da düzenlediği
‘Kadın Hareketinin Değişimi, Bugünü ve Geleceği’ toplantısına katıldık.
22-24 Şubat’ta, dokuz8haber’in düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet ve
Çocuk Odaklı Yurttaş Haberciliği” eğitiminde, “Toplumsal Cinsiyet
Odaklı Habercilikte Cinsel Şiddet Haberleri ve Temel Kavramlar”
isimli bir sunum gerçekleştirdik.
9 Mart’ta, Bilgi Üniversitesi Öğrenci Kulübü’nün davetiyle “Eşitlik
Seçenek Değildir, Gerekliliktir!” panelinde spor alanındaki mücadele
örnekleri ve sonuçlarından bahsettik.
9 Mart’ta, TOG Tematik Çalışmalar Grubu’nun Toplumsal Cinsiyet
Çalışmaları kapsamında seçilen iyi örnekler arasında yer aldık.
10 Mart’ta, Okmeydanı Halkevi’nin düzenlediği “Cinsel İstismarla
Mücadelede Yetişkinlerin Sorumluluğu” başlıklı panele katıldık.
14 Mart’ta, MEF Üniversitesi PDR bölümünün düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Okulu Dönüştürmek” panelinde Ne Var Ne
Yok?! gençlik çalışmalarımızdan ve çalışmaların okuldaki dönüşüme
etkisinden bahsettik.
21 Mart’ta, Seçbir Öğretmen Ağı Konuşmaları kapsamında “Okullarda Flört Şiddeti ile Mücadele” başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.
10 Nisan’da, Şişli Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen “Farklı Boyutlarda Şiddet” Paneli’nde “Medyada Cinsel Şiddet Temsilleri ve
Hak Temelli Habercilik” isimli bir sunum gerçekleşirdik.
12 Nisan’da, Antalya’da düzenlenen 15. Adli Bilimler Kongresi’ne, adli
tıp raporları hazırlarken kullanılan cinsiyetçi kavramlar ve yaklaşım
üzerine bir sunumla katkı sunduk.
11 Haziran’da, İHD Çocuk Hakları Komisyonu’nun düzenlediği II. Çocuk Hakları Sempozyumu’nda “Çocukların Bedensel Söz Hakkı”
başlıklı bir sunum gerçekleştirdik.
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15 Haziran’da, İsviçre’nin Zürih kentinde “The Queer Thing II’’ haftası
kapsamında derneğimizin çalışmalarından ve niçin queer feminist bir
bakış açısını benimsediğimizden bahsettik.
26 Ağustos’ta, SU Gender ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi
ortaklığında geliştirilen Genç Mor Sertifika Programı kapsamında 2
yıldır düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Sertifika - Yaz Okulu’nda bu yıl
yine eğitim fakültesi öğrencileri ile bir araya geldik.
15 Eylül’de düzenlenen, “Cinsiyetçiliğin Mekansal Yansımaları & Temel Aldığı Güç Alanları” Paneli’nde “Cinsiyetçilik, Cinsel Şiddet ve
Medya Temsilleri” başlığında bir sunum gerçekleştirdik.
21 Ekim’de, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği’nin İzmir’de
düzenlediği Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun “Türler Arası Biraradalık” Paneli’ne “Veganlık ve Şiddetsizlik” başlıklı bir sunumla katıldık.
21 Kasım’da, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Şiddet Türleri ve Mücadele Pratikleri” Paneli’ne konuşmacı olarak katıldık.
24 Kasım’da, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın düzenlediği
“Okulda Ergeni Güçlendirmek” Konferansı’na “Ergenleri ve Gençleri
Güvenli İlişkiler için Güçlendirmek” adlı konuşmayla katkı sunduk.
4 Aralık’ta, 8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında
gösterilen “Komiser Ana” filminin ardından düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldık.
9 Aralık’ta, Tepebaşı Gençlik Merkezi’nin daveti ile Eskişehir’de gençlerle buluştuk ve flört şiddeti üzerine konuştuk.
13 Aralık’ta, Yoğurtçu Kadın Forumu ile “Futbolda Cinsel Şiddet ve
Cinsiyet Ayrımcılığı” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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GÖRSEL ÜRETİMLER
2018 boyunca ürettiğimiz farkındalık artırıcı ve
bilgilendirici görsel üretimlerden bazıları..

Daha fazlası için:

http://cinselsiddetlemucadele.org/gorsel-uretimler
http://oyledegilboyle.org
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İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu ve Grevio Türkiye Raporu
Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili en kapsamlı uluslararası sözleşme konumundaki İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi) kapsamında Türkiye’nin gözden
geçirilmesi süreci Temmuz 2017’de Türkiye’nin resmi raporunu GREVİO’ya (Kadına Yönelik
Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu) sunmasıyla başlamıştı. Bu raporun akabinde, Eylül 2017’de İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu üyesi kadın ve LGBTİ+
örgütleri tarafından şiddetle mücadelede Sözleşme yükümlülüklerinin devlet tarafından uygulanmasındaki eksik ve yanlışların tespiti ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik önerileri
içeren gölge rapor GREVIO’ya sunulmuştu. CŞMD olarak Gölge Rapor’un hazırlanmasında
aktif rol alan 8 örgütten biri olmuştuk. GREVIO 2018 Ekim ayında ilk Türkiye Raporunu yayımladı. Bu çerçevede, Türk Kadınlar Birliği, UNFPA ve UNWOMEN’ın Ankara’da organize
ettiği “Grevio Türkiye Raporu’nun Tanıtım Toplantısı”na katıldık. GREVIO Raporunu Grevio
başkanı ve Türkiye uzmanı Prof.Feride Acar’ın bizzat katılımı ve sunumlarıyla değerlendirme
fırsatı bulmanın yanı sıra bu buluşmada yereldeki hak savunucularıyla da bir araya gelerek
temaslarda bulunduk.

Avrupa Kadın Lobisi - Üsküp Bölgesel Forum Toplantısı
23-25 Temmuz’da Avrupa Kadın Lobisi’nin Üsküp’te düzenlediği Bölgesel Forum için hazırlık
toplantısına katılım sağladık. Toplantıya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ,
Kosova, Sırbistan ve Türkiye katıldı. 6 Batı Balkan ülkesinde ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili politika ve
mevzuat hakkında haritalandırma raporunu,
uygulama alanları, ülkelerin devlet nezdinde
yaklaşımları konuştuğumuz toplantıda, İstanbul Sözleşmesi’ni, yakın partner şiddeti, cinsel
şiddet ve mülteci ve sığınmacı kadınlara yönelik şiddet başlıklarında ele alarak tartıştık.
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CEDAW 7. Periyodik Raporuna dair Follow-up (Takip)
Gölge Raporu’nun Hazırlanması Süreci
Bilindiği üzere 2016 yılında Türkiye’nin 7. Periyodik Raporu’na istinaden CEDAW Komitesi’nin yayımladığı “Nihai Yorumlar”da 4 farklı konuda devletten
iki sene içerisinde bilgi talep edilmişti. Nitekim, Temmuz 2018’de Türkiye söz
konusu hususlara ilişkin olarak hazırladığı follow-up (takip) mektubunu komiteye sundu. CŞMD olarak tıpkı 7. periyodik rapora istinaden bağımsız kadın
ve LGBTİ+ kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırladığımız gölge raporda olduğu
gibi, follow-up mektubuna istinaden de aynı kurum ve kuruluşlarla komiteye
sunmak üzere bu kez komitenin ayrıntılı bilgi istediği hususlara özel olarak
follow-up gölge raporu hazırlanmasında aktif olarak yer aldık. Komite, Türkiye’nin vermiş olduğu bilgiler ve sivil toplum örgütlerince gölge follow-up
raporlarında iletilen bilgiler çerçevesinde değerlendirmesini 17 Aralık’ta
Türkiye’ye göndermiş, eksik bulduğu hususlar hakkında bir sonraki periyodik
raporunda Türkiye’den tekrar bilgi talep etmiştir. Türkiye’nin komiteye göndermiş olduğu follow-up mektubuna, CŞMD olarak bizim de hazırlanmasına
katkıda bulunduğumuz follow-up gölge raporuna buradan ve komitenin nihai
değerlendirmesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kadın Koalisyonu’na Üye Olduk
2018 yılında Kadınların siyasete, yerel
yönetimlere ve diğer karar alma mekanizmalarına katılımlarını önceleyen, farklı kadın ve LGBTİ+ örgütleri kapsayıcı bir
yapılanma olan Kadın Koalisyonu’na katıldık. “Farklılıklarımız ile bir aradayız”
şiarı ile yola çıkan koalisyon, şimdiye kadar ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde pek çok savunuculuk çalışmasınaimza attı. Yerel ve ulusal düzeyde
seçimleri ayrıca izleyerek politikaya katılımı sağlayan bu girişim, daha önce
kadın milletvekillerinin illere ve partilere göre dağılımı, parti program ve tüzüklerinin feminist perspektiften değerlendirilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

6284 Sayılı Kanun Çalıştayı
Eylül 2018’de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından organize edilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yaşamsal Mekanizma: 6284 Sayılı Kanun
Çalıştayı’na katıldık. Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 50 kadının katıldığı
çalıştayda kanunun uygulanmasıyla ilgili karşı karşıya kalınan sorunlar ve çözüm önerilerini tartıştık.
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TCK 103 Platformu
Türk Ceza Kanunu’nun çocuklara yönelik cinsel şiddet ve istismar suçlarını düzenleyen
103 numaralı maddesinin 1. ve 2. fıkralarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, alanda çalışan kadın ve LGBTİ+ örgütleri olarak, sorunların giderilmesine
yönelik edindiğimiz deneyimleri, yasanın yapılması sürecinde ilgili kurum ve mercilerle paylaşmak ve taslak tasarı metni oluşturmak için bir araya gelmiştik. İptal edilen
maddeler yerine “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” adıyla yeni bir taslak bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. Bu tasarıya
göre fail ile mağdur evlenirse failin cezasının iptali söz konusu olmuştu. 2018 yılında da
bu tasarı ile ilgili kişilerle ile temasta kaldık ve meclis gündemlerini takip ettik.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
Üyesi olduğumuz Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık
Ağı’nın “Çocuklarla Birlikte Güçlü II” Projesi kapsamında 14-15
Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği “Çocuk Koruma
ve Çocuk Katılımı” çalıştaylarına katıldık.

Çalıştaylarda; çocuk algısı, çocuğa karşı şiddeti önlemek için
çocuk koruma ve çocuk katılımı üzerine somut adımları, ilkeleri
ve davranış kurallarını konuştuk, danışmanlar tarafından hazırlanan ‘’Çocuk Koruma Politika Belgesi’’ ve ‘’Çocuk Katılımı Politika Belgesi”nin üzerinde çalıştık, değerlendirmelerini yaptık.
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HAYVANA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET
Sadece insan odaklı çalışmayan, insan-dışı hayvanların da kendi yaşamlarının öznesi olduğunu, şiddetin bir çok farklı biçimine insanlar tarafından maruz bırakıldıklarının
farkında olan bir sivil toplum örgütü olarak, 2018 yılında da hayvanların hakları için
farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürütmeye çalıştık. Ocak ayında; Adalet Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri sunduğu yasa
tasarısında, hayvanlara yönelik tecavüzün kabahat olmaktan çıkarılmadığını öğrendik.
Hayvana yönelik cinsel şiddetin münferit vakalar olmadığını, faillerin sistematik olarak
yasalardaki açıklardan da faydalanarak cinsel şiddet uyguladığını ve hayvana tecavüzün
acilen suç kapsamına alınması gerektiğini belirttiğimiz bir basın bildirisi yayınladık.

“

Faillerin sapık veya canavar olmadığını, gündelik hayatın içindeki “sıradan” insanlar olduklarını her fırsatta ifade ediyoruz ki, bu eylemlerin hastalık sonucu
gerçekleştiğine inanılarak münferit olduğu sanılmasın, normalleştirilemesin, insan-hayvan ayırdetmeksizin, faillerin tecavüz suçunu işledikleri kabul edilsin.
Maruz bırakılanın insan veya hayvan olması suçun
mahiyetini değiştirmiyor; suçu işleyenin kim olduğuna
bakılmalı, fail odaklı cezalandırma yapılmalıdır.

Dava & Suç Duyurusu
“Yavru kediye tecavüz” davasının Temmuz ayında görülen ilk
duruşmasında, hayvan hakları
dernekleri ile birlikte davaya
müdahillik talebimiz kabul edildi. 13 Eylül tarihine ertelenen
ve failin tutuklu yargılanmasının devamına karar verilen
duruşmanın ardından bir basın
açıklaması gerçekleştirdik.
Eylül ayındaki 3.duruşmada, 2,5 ay tutuklu yargılanan sanık “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa “iyi hal” indirimi uygulamadı, yasalarda hayvana tecavüz, suç
olarak tanımlanmadığı için sanık “mecburen” tahliye edildi.
Kadıköy’de Mayıs ayında Gece isimli köpeğe tecavüz eden fail hakkında, mahalle
sakinleri suç duyurusunda bulunmuş, polis tarafından gözaltına alınan fail, kamera
görüntüleri olmasına ve suçunu itiraf etmesine rağmen serbest bırakılmıştı. Kasım
ayında suç duyurusunda bulunmamız üzerine soruşturma açıldı.
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FUTBOLDA CİNSEL ŞİDDET: DAVALAR
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak, son 3 yıldır özellikle futbol alanlarında gerçekleşen çeşitli şiddet eylemlerine
yönelik suç duyurularında bulunuyoruz. Suç duyurusunda
bulunduğumuz
eylemlerin
hiçbiri fiziksel şiddet içermezken, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, cinsel yönelim
ayrımcılığı, cinsel istismar ve
tecavüzün normalleştirilmesi
gibi kitlesel şiddetin artmasında ve yaygınlaşmasında önemli rolü olan, kitlelere ve bireylere “sen de bu şiddeti çevrende rahatlıkla uygulayabilirsin” mesajı veren eylemlerdi. Bu duyuruların amacı şiddet
eylemleri münferitmiş gibi kişilere yönelik cezaların artması ve sosyal medyada linç
edilmeleri değil, şiddetin beslendiği ve gerekçelendirildiği sembolik eylemlere yönelik
cezasızlığın giderilmesidir.
Suç duyurularının yanı sıra, Nisan 2018’de İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Futbol Federasyonu, Milli Olimpiyat Komitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘na
ve Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol Federasyon Başkanları’na dilekçeler gönderdik. Bu dilekçelerde, ilgili kurumun şiddeti azaltmadaki sorumlulukları kendi mevzuatlarından örneklerle kendilerine hatırlatılarak harekete geçmelerini önerdik.
Herhangi bir geri dönüş almadığımız bu dilekçelerde kurumlar arası işbirliği ve çalıştay
gibi çalışmalar da talep ettik.
Kulüplerle temas kurarak spor alanlarında üretilen toplumsal cinsiyet temelli şiddet
eylemlerinin azaltılması konusunda sorumluluklarını hatırlattık. Kendilerine işbirliği
önerdik ve hatta yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından bir liste hazırladık.

Canlı Yayında Tecavüz Mizanseni - Suç Duyurusu
Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki bir futbol programında, bir komedi şovu sergilercesine oluşturulan tecavüz mizanseni sonucu ilaçlı gazoz içirilerek bayıltılması üzerine suç duyurusunda bulunmuştuk. R.O.K. tıpkı “kötü yola düşürülerek tecavüz edilen ve
üzerinden zafer elde edilen kadınlar” gibi, futbol maçında yenilen bir takımın temsilcisi
durumuna düştüğü için, hak ettiği cezayı “Hadi canım, iç yavrum” söylemleri eşliğinde
canlı yayında sembolik olarak tecavüz edilmesiyle görmüştür. Bu önemsiz “şaka” sonrası Boşnaklara ayrımcı küfür edilmesini kimse hazmedememişken, bir saat süren bir
mizansen içerisinde tecavüz söylemleri üzerinden kadınların aşağılanmasında kimse
bir sorun görmemiştir.
Temmuz ayında, savcılık yapılan eylemlerin ‘erotik içerikli söylemler’ olduğu ve kamu
düzenine zarar verme olasılığı bulunmadığı gerekçesiyle, soruşturma yapmaksızın ve
delil toplamadan kovuşturmayı reddetti.
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Tecavüz Marşı Davası
Şubat 2016’da Antalyaspor-Fenerbahçe arasında oynanan maçı, Antalyaspor’un 4-2
kazanmasının “Tecavüz Marşı” ile kutlanması üzerine Antalya Kadın Danışma Merkezi
ve Dayanışma Derneği ile birlikte suç duyurusunda bulunmuştuk. Antalya Cumhuriyet
Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlatmış ve TCK 216’da düzenlenen halkın bir
kesiminin cinsiyet olarak aşağılanması suçundan tespit edilen iki sanık hakkında dava
açmıştı.
1,5 yıl boyunca Antalya Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi arasında gidip gelen, bir türlü yargılama yapacak mahkeme bulunamıştı. Nihayet ilk duruşma 1
Kasım’da Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Nuri Alço’nun sanıklar tarafından ses sanatçısı olup olmadığının tartışıldığı, kulüp müdürünün “Fenerbahçe’ye
fark atarsak bu müziği çalarsın” dediğinin ortaya çıktığı ilk duruşmanın ardından, ikinci
duruşmada tutuksuz yargılanan kulüp görevlisi sanıklar E.S ve A. K’nin suçun yasal
unsurlarının oluşmamış olması nedeniyle beraatine karar verildi.
Tüm yasal haklarımızı kullanarak kararlara itiraz edeceğiz. Futbol ve spor alanlarında,
medyada, kamusal alanlarda tecavüzün şakalar, marşlar, şarkılar, türküler, ritüeller,
pankartlar, sloganlar üzerinden teşvik edilmesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Rahmi Turan Hakkında Suç Duyurusu
2018 Dünya Kupası’ndan Almanya’nın elenmesini yorumlarken, canlı yayında “Her
genç kızın başına gelebilecekler Almanya Milli Takımı’nın da başına geldi” ifadesini
sarf eden Aspor Muhabiri Rahmi Turan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcılık
soruşturma başlatıp, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçuna oluşturacak nitelikte bir söz ve beyanın olmadığı dolayısıyla kovuşturmaya yer olmadığına
karar verdi.

Futbol - Basın Bildirileri

Futbolda cinsel şiddet eylemleri ile ilgili basın bildirilerimizi web sayfamızdan okuyabilirsiniz.
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2018 yılında, çeşitli medya kurumları ile yaptığımız röportajları ve hakkımızdaki
haberlerden bazılarını aşağıda görebilirsiniz.
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2018’de çalışmalarımıza sundukları katkı için destekçilerimize teşekkür ederiz.
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