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Bu yayın İsveç’in finansal desteği ile 
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 
tarafından yayımlanmıştır. 
Bu, İsveç’in resmi görüşlerini ifade 
ettiği anlamına gelmez.
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CŞMD olarak 2021 yılı faaliyet raporumuzu büyük bir gururla paylaşıyoruz. Bu yıl bizler için dönüşümün 
yılıydı; oluşturduğumuz yapısal değişikliklerle dernek olarak yeniden doğduk, kendimizi geliştirdik, eki-
bimizi büyüttük ve tazelendik. Her zaman olduğu gibi çok çalıştık. 7 yıldır hak temelli hareketlerin içinde 
şiddetle mücadele eden bir örgüt olarak yaptığımız hiçbir işi “öylesine” yapmadık; heyecanla, tutkuyla, 
dayanışarak ve sevdiğimiz, bize iyi hissettiren şeyi yapmanın verdiği motivasyonla ürettik. Doğru sözü 
söylemenin, haklı ve kalıcı olmanın gücünü bireyselden kolektife, kolektiften bireye akıtarak birbirimizi 
güçlendirdik.
 
Bu ülkede örgütlü ya da örgütsüz, sokakta ya da evde konuşarak, yazarak, kavga ederek, sevişerek, 
okuyarak, kaçarak, ağlayarak ve gülerek mücadele edenler olarak gücümüzü biliyoruz. Eylemlerde 
zıpladığı için, ıslık çaldığı için, sadece orada olduğu için davalarla uğraşan her birimiz direndikçe ve 
sonuç aldıkça çoğalıyoruz. Bu ülkenin kadın ve LGBTİ+ hareketi; mücadelesiyle, dinamizmiyle örnek ol-
duğunu biliyor. Ülke gündeminde yaşanan hak ihlalleri, kazanılmış haklarımıza yapılan saldırılar, şiddet, 
sansür, kara propaganda ve baskılar bizi yıldırmak yerine yeni şeyler üretme ve direnme arzumuzu 
pekiştiriyor. Biz de hem bireyliğimizle, hem de kolektifin bir parçası olarak ürettiklerimizle gurur duyu-
yoruz.
 
2021 yılına pandeminin gölgesinde ve karantinada girdik. Yıl boyu süren sokağa çıkma yasakları bizlere 
sokağa çıkmanın, bir araya gelmenin, örgütlenmenin ve mücadele etmenin önemini yeniden hatırlattı. 
Hayatta kalanlar şiddet gördükleri “güvenli alanlarda” faillerle kapalı kaldılar ve desteğe erişmekte 
zorlandılar. 2020 Aralık sonuna doğru derneklere kayyım atanmasının yolunu da açan bir yasa tasa-
rısı geçti ve hemen 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesine kayyım atandı; aynı Ocak ayında dernekler 
denetlenmeye başladı. Boğaziçi direnişinde LGBTİ+lar hedef gösterildi ve üzerinden bir ay geçmeden 
hedef gösterilen LGBTİ+lar bahane edilerek İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca feshedildi ve bu sıralama 
tesadüf değildi. Bu yıl 8 Mart ve özellikle Onur Haftası’nda aktivistler her zamankinden daha yüksek 
bir hınç ve şiddetle saldıran polisle karşı karşıya geldiler. Baskı ve şiddetin boyutunun artması bize iyi 
bildiğimiz mücadelenin tarihini, tünelin sonundaki ışığı gösteriyor. Haklarımızı tek tek geri alacağımızı, 
İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden geleceğini ve bu sefer hakkıyla uygulanacağını biliyoruz.
 
Bu raporda okuyacaklarınız 2021 yılında bu şartlar altında yaptığımız çalışmaları gösteriyor. Cinsel şid-
detten hayatta kalanların hak ihlallerini ilk defa bu yıl izledik ve kanıt temelli raporunu oluşturduk. Or-
ganizasyon yapımızı bu şartlar altında değiştirdik ve programlarımızın yanı sıra finans, iletişim, destek 
ekiplerimizi oluşturduk. Cinsel şiddet başvuru sistemimizi geliştirerek yeniden oluşturduk. Yaygınlaştır-
ma programlarımızı, atölyelerimizi dijital ortama entegre ederek yeniden oluşturduk ve uyguladık. Med-
ya çalışmalarımızı, web sitelerimizi ve görsel arşivimizi dönüştürüyoruz ve yenileniyoruz. Ekip olarak 
kapasite geliştirmeyi ve iyi olma hâlimizi artık daha da ciddiye alıyoruz.
 
CŞMD tıpkı değişen dünyanın değişen sorunları gibi kendi içinden ve paydaşlarından beslenerek, sor-
gulayarak, tartışarak yeni sorunlara yeni çözümler üretiyor. Bu yıl bizler için dönüşümün yılı oldu. Bizler 
bu yıl da mücadele eden her bir kadının, her bir lubunyanın, hayatta kalanın azminden esinlendik, bes-
lendik. Umuyoruz ki CŞMD’nin faaliyetleri bize olduğu kadar dayanıştığımız herkese de katkı sağlıyordur.

2022’de görüşmek dileğiyle!

Yeniden Merhaba,
CŞMD’DEN
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2015

2016
› Sosyal Kuluçka Merkezi
› Web Sitesi
› Farkındalık Çalışmaları başladı!

2017
› “Değişim Benimle Başlar” Atölyeleri 
› Proje: Dilimizi Dönüştürüyoruz
› Ne Var Ne Yok?!–Yaygınlaştırma   
   Programı başladı!
› Savunuculuk çalışmaları başladı!

› Güvenli İlişkiler Üzerine Konuşuyoruz  
  Üniversite Seminerleri
› Çocukların Bedensel Söz Hakları          
  Yaygınlaştırma Programı başladı!
› Proje: Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır

› Organizasyon Yapısı Değişti
› csdestek.org 4 dilde yayına geçti 
› “Değişim Benimle Başlar” Atölyeleri     
   dijitalleşti

› Atölye ve Seminerler başladı!
› Görsel Üretimler ve Sosyal Medya
› Kavram Tartışmaları
› Proje: Ne Var Ne Yok?! başladı!

2018
› Proje: Öyle Değil Böyle! başladı!
› Proje: Destek Sistemi Nerede? başladı! 
› Kampanya: “Çocuk Anlatır Sen Dinle; 
   İstismarı Önle”

2020
›  csdestek.org
›  csgorselarsiv.org
›  Engelsiz İletişim Çalışmaları
›  Kurumsal Sürdürülebilirlik ve
   Politika Belgeleri Çalışmaları

2019

2021

2022

2014
KURULUŞ

TARİHÇE
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD); ya-
şam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili 
toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda 
bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve top-
lumsal bellekte tektipleşmiş cinsel şiddet algı-
sına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, 
cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalan-
lar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan 
sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu 
olarak ortaya çıktı. Resmi olarak 2014 yazında 
kurulan derneğimiz, 2009-2013 yılları arasında 
Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürü-
tülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın 
deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel bi-
rikimlerimizden beslenerek bugünkü hâlini aldı. 
Bizler; feminist, LGBTİ+, ekoloji ve hayvan öz-
gürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hak-
ları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki plat-
formlarda aktif olarak yer almış/almaya devam 
eden, ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli 
cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, 
trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen 
bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, daya-
nışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerar-
şik bir örgütlenmeyiz. 

  DEĞERLERİMİZ

kuir feministtir: 
CŞMD, her bedensel varoluşun farklı tezahürler 
altında maruz bırakıldığı cinsel şiddet ile müca-
dele ederken bu farklı deneyimlerin ataerki, ge-
nel ahlak, kutuplaştırılmış ikili cinsiyet sistemi, 
ırkçılık, milliyetçilik, türcülük gibi farklı veya çok-
lu iktidar sistemleri/mekanizmalarıyla beslendi-
ğini unutmadan; aralarında hiyerarşi kurmadan 
hareket etmeyi önemser. Bu sebeple hem ben-
zer hem farklı mücadele alanlarının kesişimine 
imkan sunan kuir ve feminist bakış açılarını/
yöntemlerini benimser.

kapsayıcı ve kesişimseldir: 
Kendini kadın, LGBTİ+, gençlik veya çocuk ör-
gütü gibi bir başlıkla sınırlı tanımlamaz. Cinsel 
şiddet çocukların, gençlerin, yaşlıların, ka-
dın-erkek beyanı olanların, ikili cinsiyet siste-
mine sığmayanların, mültecilerin, engellilerin, 
LGBTİ+’ların, hayvanların; her meslek, cinsiyet, 
sosyal sınıf, ülke, ideoloji, inanç ve yaşam tar-
zından bireyin maruz bırakılabileceği bir şiddet 
türüdür. Ürettiği bilgi ve materyallerde bu kap-
sayıcılığı ve kesişimselliği gözetir.

yaratıcı ve esnektir: 
Deneyim aktarımını ve sürdürülebilirliği önem-
ser. Aynı zamanda değişime ve gelişime, yeni 
fikirlere ve yöntemlere açıktır, esnektir.

eleştireldir: 
Cinsel şiddetin bir iktidar meselesi olduğu ön 
kabulüyle hareket eder. Güç dinamiklerini ve 
bu dinamiklerden ortaya çıkan normları sorgu-
lar ve eleştirir. Aynı şekilde, örgüt içi iletişimde 
eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işletmeye 
önem verir.

anti-hiyerarşiktir: 
Ekip çalışmasına ve dayanışmaya inanan, an-
ti-hiyerarşik/yatay bir örgütlenmedir. İç ve dış 
iletişiminde, açık iletişim ve şeffaflık yaklaşı-
mını benimser. Şiddet türleri arasında hiyerar-
şi kurmaz; görünmeyen cinsel şiddet türlerine 
öncelik vererek cinsel şiddetin her formu ile 
mücadele eder.

seks pozitiftir: 
Cinselliğin olağan bir olgu olduğunu ve herke-
sin cinselliği farklı ve çeşitli şekillerde dene-
yimleyebileceğini kabul eden bir bakış açısına 
sahiptir. Kişisel değerlere saygı duyar. Cinsel-
liği genel ahlak ile ilişkilendirmez, toplumsal 

BİZ KİMİZ?
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cinsiyet normları ile sınırlandırmaz. Bireylerin 
cinsellikle ilgili tutumları ve pratikleri arasında 
hiyerarşi kurmaz, onay ve iletişimin varlığını 
savunur. Cinselliğin konuşulabilir olmasından 
yanadır ve konuşulmasını teşvik eder. Seks 
pozitif bir bakış açısıyla uygulanan kapsamlı 
ve kapsayıcı cinsellik eğitimi hakkı, mücadele 
alanları arasındadır.

ayrımcılık karşıtı ve eşitlikçidir: 
Cinsiyet, yaş, ırk, din, dil, siyasi veya başka bir 
görüş, sınıf, etnik köken, cinsel yönelim, cin-
siyet kimliği, sağlık durumu, sakatlık, medeni 
hal, göçmen veya mülteci statüsü gibi faktör-
lere dayalı tüm ayrımcılıklara karşıdır. Nefret 
söylemi ve ayrımcılık üretilmesine, türcülüğe, 
cinsiyetçiliğe, homofobi / transfobi / bifobiye, 
ayrımcılığın hiçbir türüne müsamaha göster-
mez. Çalışma ilkeleri arasında, genelleme ve 
önyargıların bulunmadığı, herkesin güvende 
hissedebileceği bir çalışma ortamını sağla-
mak yer alır.

türcülük karşıtıdır: 
CŞMD tüm hayvanların sömürülmeden, işken-
ce ve kötü muamele görmeden yaşama hakkı 
olduğunu savunur. Türcülük ve hayvanların 
sömürülmesiyle ilgili verdiği mücadelenin 
asgari düzeyde bir uygulaması olarak; ofis 
ortamında, etkinliklerinde “hayvan eti” olan 
herhangi bir “besin”i tüketmez. Finansal kay-
naklarını hayvan sömürüsü sonucu elde edi-
len ürünler için kullanmaz.

katılımcılığı benimser: 
CŞMD, çalışma alanlarında çocukların, gençle-
rin ve hayatta kalanların katılımını odağa alır ve 
teşvik eder. Cinsel şiddetle mücadeleyi büyü-
tebilecek hak temelli ağ ve platformlara katılım 
gösterir. Karar alma yöntemi olarak konsen-
süsü kullanır; katılımcılığı önemser ve kolektif 
üretimi savunur.

beyanı esas alır: 
CŞMD cinsel şiddetten hayatta kalanlara 
inanır. Cinsel şiddete maruz bırakılan kişinin 
beyanını esas alır. Şiddetle ilgili gerekli süreç-
lerin başlatılması için delil aramaz. Şiddete 
maruz bırakılanı güçlendiren, şiddet sonrası 
şifa bulmasına destek veren mekanizmaları 
işletmek üzere hareket eder.

hesap verilebilir ve şeffaftır: 
CŞMD çalışmaları, eylemleri ve finansal kay-
nakları konusunda şeffaflık ve hesap verebi-
lirlik ilkesini gözetir. Kaynakların sorumluluk 
içerisinde kullanımını sağlayacak yöntem ve 
yapıları oluşturur.

ekosistemi gözetir: 
Ekosistem içindeki tüm canlılar için ötekisiz ve 
sömürüsüz bir dünya hayal eder. İklim krizinin 
tüm ekosistemi ve içindeki tüm canlı hayatını 
hedef aldığının farkında olup, iklim adaletini 
politik bir sorun olarak ele alır ve bu konuda 
sorumluluk alan bir yaklaşım benimser. Kay-
naklarını bu yönde kullanır.

anti-militaristtir: 
CŞMD anti-militaristtir, her türlü örgütlü ya da 
örgütsüz şiddet politikasına ve uygulamasına 
karşıdır; şiddetsiz iletişim yöntemlerini kulla-
nan ve öz savunma hakkına inanan bir yapı-
lanmadır.  
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NELER YAPIYORUZ?

MATERYAL ÜRETİMİ & DİJİTAL AKTİVİZM  

Toplumda cinsel şiddetle ilgili 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 bilgilendi-
rici içerikler geliştiriyoruz. Etkin sosyal medya kullanımı, röportajlar, 
düzenli yayınlar, katıldığımız etkinlikler, yürüttüğümüz kampanya-
lar, ürettiğimiz görsel materyaller aracılığıyla bu dil ve yaklaşımı 
yaygınlaştırıyoruz.

ATÖLYE VE SEMİNERLER

Cinsel şiddetin öğrenilen ve normalleştirilen bir olgu olduğunu, do-
layısıyla önlenebileceğini biliyor; bu alanda eksikliğini hissettiğimiz 
koruyucu-önleyici çalışmaların artmasına yönelik atölye içerikleri 
hazırlıyor ve uyguluyoruz. Talep dahilinde ihtiyaca yönelik farklı 
atölye içerikleri geliştirerek ihtiyaç gruplarına, ebeveynlere, genç-
lere, meslek uzmanlarına ve sivil toplum çalışanlarına yönelik bil-
gilendirici atölye ve seminerler düzenliyoruz. Meslek uzmanlarıyla 
gerçekleştirdiğimiz yaygınlaştırma programlarıyla atölye içerikleri-
nin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyoruz. Türkiye genelinde ger-
çekleştirdiğimiz bu atölyelerin değerlendirme ve raporlama yön-
temleriyle veriye dönüşmesini sağlıyoruz.

SAVUNUCULUK 

Cinsel şiddetin farklı biçimlerini görünür kılan ve bunlar arasında 
hiyerarşi kurulmamasına dikkat çeken; toplumda farklı biçimlerde 
baskı ve ayrımcılığa maruz bırakılanlar arası dayanışmayı önemse-
yen; cinsel şiddetten hayatta kalanların hak ve taleplerinin uygu-
lanması, geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesine yönelik savunu-
culuk çalışmaları yapıyoruz.

DESTEK 

Derneğimize başvuran cinsel şiddetten hayatta kalanlar ve yakın-
larına sosyal hizmet uzmanımız ve hukuk danışmanımız ile yönlen-
dirme ve danışmanlık desteği veriyoruz. Destek çalışmaları kapsa-
mında cinsel şiddet alanında çalışan, hizmet ve destek veren kişi, 
kurum ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirici içerik 
çalışmaları yapıyoruz. csdestek.org web sitemizde yer alan birimler 
haritasını güncelliyor, öz yardım materyalleri üretiyor ve yaygınlaş-
tırıyoruz.

http://csdestek.org
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57396

37800
16800
2000

6355

FACEBOOK TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİNE ULAŞTIK

INSTAGRAM TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

TWITTER TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

YOUTUBE TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

PODCAST DİNLEYİCİSİNE ULAŞTIK

14

270
76

2
1892

12SAVUNUCULUK RAPORU 
HAZIRLADIK

FAYDALANICIYA ATÖLYE, KAPASİTE GÜÇLENDİRME, YAYGINLAŞTIRMA
PROGRAMI VE SEMİNER/WEBİNARLA ULAŞTIK

YAYIN ÇIKARDIK

GENÇLE ATÖLYE VE SEMİNER/WEBİNAR KAPSAMINDA BULUŞTUK

KİŞİYE HUKUKİ-SOSYAL DANIŞMANLIK VE YÖNLENDİRME DESTEĞİ SAĞLADIK

77 SAVUNUCULUK VE AĞ KURMA  
TOPLANTISINA KATILDIK

KAPASİTE GELİŞTİRME 
EĞİTİMİ ALDIK

2021’DE NELER YAPTIK?
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P R O G R A M L A R
GÜÇLENDİRME VE DESTEK PROGRAMI

Cinsel şiddetten hayatta kalanların güçlenmesi, destek sistemlerine daha fazla erişme-
leri ve haklarından daha fazla faydalanmaları için yürüttüğümüz destek sistemi çalışma-
larına bu yıl da devam ettik. 2021 yılında derneğimize telefon ve mail yoluyla başvuran 76 
kişiye hukuki ve sosyal danışmanlık sağladık.  

Güçlendirme ve Destek Programı olarak bünyemize bir sosyal hizmet uzmanı dahil ettik 
ve hayatta kalanlara sunduğumuz yönlendirme desteğini daha izlenebilir ve kurumsal 
hale getirerek sistem kurma çalışmalarına başladık. Sunduğumuz desteklerin hak temel-
li yürümesini sağlamak, ekibi olası ikincil travmalardan korumak ve hayatta kalanların ih-
tiyaçlarına daha net bir şekilde cevap verebilmek adına ekip süpervizyonu aldık. Hayatta 
kalanların verilerini en iyi şekilde korumak ve işlemek amacıyla tasarladığımız veri takip 
programının yazılımını bitirdik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dair metinlerimizi 
güçlendirdik. 

Cinsel şiddete maruz bırakılan yetişkinlerin 
faydalanması için hazırladığımız csdestek.org 
sitesini bu yıl Arapça, İngilizce ve Kürtçe dille-
rine çevirerek yayına açtık. Sitede cinsel şiddet 
sonrası destek sistemi ve öz yardım hakkında 
bilgiler, başvuru süreçleri ve İstanbul Birimler 
Haritası bulunuyor. csdestek.org web sitesinde 
Türkiye vatandaşı olmayan ancak Türkiye’de 
yaşayan mülteci, göçmen ve sığınmacıların da 
cinsel şiddet sonrası haklarına erişebilmele-
ri amacıyla güncel bilgiler Arapça, İngilizce ve 
Kürtçe olarak yer alıyor.

Cinsel şiddetten hayatta kalanlara 
danışmanlık ve yönlendirme desteği 
vermeye devam ettik. 

DANIŞMANLIK VE YÖNLENDİRME

DESTEK SİSTEMİ NEREDE?

csdestek.org sitesi 
Arapça, İngilizce ve Kürtçe 
dilleriyle yayında

http://csdestek.org
https://csdestek.org/tr/istanbul-birimler-haritasi
https://csdestek.org/tr/istanbul-birimler-haritasi
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P R O G R A M L A R

DÖNÜŞTÜRME VE ÖNLEME PROGRAMI

Bu yıl yetişkinler olarak çocukların bedensel söz 
hakları üzerine konuşmaya devam ederek cinsel 
istismarla mücadeleyi büyüttük, koruyucu-ön-
leyici çalışmaları yaygınlaştırmaya devam ettik. 
Yerel yönetimlerde çalışan meslek uzmanların-
dan oluşan yaygınlaştırma ekibimiz 87 farkındalık 
artırıcı seminer gerçekleştirerek başta belediye 
personeli ve ebeveynler olmak üzere toplam 1424 
yetişkine ulaştı. Süpervizyon ve takip toplantıları 
ile ekibimizin ihtiyaçlarını konuştuk, dayanışma-
dan güç aldık, motive olduk. 

Birbirimizden aldığımız güçle bu yıl 23 Nisan’da 
Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir, Şişli ve Avcılar beledi-
yeleri ile ortak bir kampanya yürüterek çocukla-
rın bedensel söz haklarını şehrin farklı yerlerinde 
görünür kıldık.  

ÇOCUKLARIN BEDENSEL SÖZ 
HAKLARI YAYGINLAŞTIRMA 
PROGRAMI

https://cinselsiddetlemucadele.org/cocuklarin-bedensel-soz-haklari/
https://cinselsiddetlemucadele.org/cocuklarin-bedensel-soz-haklari/
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DÖNÜŞTÜRME VE ÖNLEME PROGRAMI

Cinsel istismarla mücadele sorumluluğunun 
çocuklara değil yetişkinlere ait olduğunu her 
fırsatta vurgulamaya devam ettik ve bu konuda 
yetişkinlere düşen sorumlulukları farklı başlık-
larla ele aldığımız bir kitapçık hazırladık. Bu yıl 
Türkçesi ile birlikte İngilizcesini de yayınladığı-
mız kitapçığı önümüzdeki yıllarda farklı dillere 
de kazandırmayı hedefliyoruz. 

Gedik Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü öğ-
rencileri ile Zoom üzerinden bir araya gelerek 
cinsel istismara yönelik koruyucu önleyici 
yaklaşım ve sorumluluklarımız üzerine soh-
bet ettik. 

Ayrıca bu yıl programın görsel kimliğini tazelemek üzere adımlar atarak, dijital uygulama ma-
teryallerimizi güncelledik, yeniledik, yenilenmeye devam ediyoruz. Öncelikli paydaşlarımız 
olan yerel yönetimlerdeki uygulayıcı ekibimizi desteklemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. 

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/01/CBSH-rv2-sida-web-small-1.pdf
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Bu yıl da gençlerle flört şiddeti, güvenli iliş-
kiler ve onay kavramı üzerine konuşmaya 
devam ettik. Türk Psikoloji Öğrencileri Ça-
lışma Grubu, Açı Lisesi Şiddete Nokta Koy 
Projesi, Hacettepe Toplum Gönüllüleri Top-
luluğu, Tabukamu.com Genç Danışma Kuru-
lu, Biruni Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği, 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Atılım 
Üniversitesi KASAUM’dan gençlerle “Güvenli 
İlişkiler Üzerine Konuşuyoruz” flört şiddeti 
webinarlarında bir araya geldik. 

İstanbul Amerikan Robert Lisesindeki hazır-
lık düzeyindeki öğrencilerle bir araya gele-
rek CŞMD’nin çalışmalarını tanıttık, cinsel 
şiddetle mücadelede kullanılan dilin önemi-
ni ve beraber yapabileceklerimizi konuştuk. 

Kasım 2020’de gerçekleştirdiğimiz, İstan-
bul’da görev yapan belediye çalışanlarına 
yönelik “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine 
Çalışmak, Kapasite Güçlendirme Atölyesi”-
nin ardından, Kadıköy Belediyesi çalışanları 
Kadıköy’deki 6 noktada “Flört Haklarım” bill-
board kampanyası gerçekleştirdi.

Kasım 2020’de gerçekleştirdiğimiz, İstan-
bul’da görev yapan belediye çalışanlarına 
yönelik “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine 
Çalışmak, Kapasite Güçlendirme Atölyesi”-
nin ardından uygulama takip ve süperviz-
yon toplantılarında katılımcılarla yeniden bir 
araya geldik. 

NE VAR NE YOK?! GENÇLİK PROGRAMI

https://cinselsiddetlemucadele.org/ne-var-ne-yok-genclik-calismalari/
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Ne Var Ne Yok?! “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak: 
Eğitimciler ve Danışmanlar İçin Uygulama Kitabı”nda yer alan 
10 uygulama modülü, İBB İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi (İSADEM) eğitim modüllerine uyarlandı. İSADEM’lerde 
görev yapan ruh sağlığı çalışanlarına yönelik NVNY Yaygın-
laştırma Atölyesi’nin 2022 Ocak ayında gerçekleştirilmesi 
planlandı.

Flört şiddeti ve güvenli ilişkiler odağındaki gençlik çalışma-
larımızı kapsayan yeni proje başvurumuz kabul edildi. 2018 
yılından bu yana çalışmalarımızı destekleyen EMpower Vakfı, 
2021–2023 yılları arasında da Ne Var Ne Yok?! Gençlik Progra-
mına hibe sağlamaya devam edecek. 

Ergen sağlığı ve ergenlerin gelişim süreçlerinin desteklenmesi 
amacıyla sürdürülen ergengelisimi.org çalışmaları kapsamın-
da “Ergen Gelişimi Sohbetleri”ne davet edildik ve “Ebeveynler 
Flört Şiddeti Hakkında Neler/Neden Bilmeli?” konulu bir soh-
bet gerçekleştirdik.

2018’de hazırladığımız “Gençlerle 
Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak: 
Eğitimciler ve Danışmanlar İçin 
Uygulama Kitabı”, bu yıl da genç-
lerle çalışan eğitimci ve uzmanlar 
tarafından talep gördü. Ankara, 
Giresun, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Kırşehir, Edirne gibi şehirlerden 
15 psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik öğretmeni, branş öğret-
meni, belediye çalışanı ve kli-
nik psikologa uygulama kitabı 
ulaştırıldı.

“Erkekler Çiçektir” podcast serisine katılarak flört şiddeti ve 
güvenli ilişkiler konuştuk. 

Sosyal medya kanalıyla gençlere yönelik flört şiddeti, güvenli 
ilişkiler, kişisel sınırlar, onay kavramı konularında bilgilendirici 
ve güçlendirici görsel içerikler üretmeye devam ettik.

instagram.com/projenevarneyok

http://ergengelisimi.org
https://ergengelisimi.org/etkinlikler/ergen-gelisimi-sohbetleri/ergen-gelisimi-sohbetleri-ebeveynler-flort-siddeti-hakkinda-neler-neden-bilmeli/
https://ergengelisimi.org/etkinlikler/ergen-gelisimi-sohbetleri/ergen-gelisimi-sohbetleri-ebeveynler-flort-siddeti-hakkinda-neler-neden-bilmeli/
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2018/06/NVNY_gencler_kitap_web.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2018/06/NVNY_gencler_kitap_web.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2018/06/NVNY_gencler_kitap_web.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2018/06/NVNY_gencler_kitap_web.pdf
https://cms.megaphone.fm/channel/erkekler-cicektir?selected=PFC8908520117
https://
http://instagram.com/projenevarneyok
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Cinsel şiddet ve istismarın azalması için 
toplumda yanlış bilinenleri değiştirmek, 
koruyucu-önleyici çalışmaları yaygınlaş-
tırmak, cinsel şiddetle mücadelede bi-
rey olarak bizlere düşen sorumlulukları 
hatırlatmak ve farkındalık yaratmak için 
hazırladığımız Değişim Benimle Başlar!: 
Cinsel Şiddet Temel Farkındalık Atölyele-
ri’ni çevrimiçi ortama uyarlayarak Kasım 
ayında “Modül 4: Hayvana Yönelik Cinsel 
Şiddetle Mücadele” ve Aralık ayında “Mo-
dül 3: Cinsel Şiddet, Kavramlar ve Mücade-
le Yöntemleri” atölyelerini gerçekleştirdik. 
Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele 
Atölyesini Hayvan Hakları İzleme Komitesi 
ile birlikte yürütmeye devam ettik.

DEĞİŞİM BENİMLE BAŞLAR 
FARKINDALIK ATÖLYELERİ MOD 1) Flört Şiddeti ve Güvenli İlişkiler

Flört şiddeti; tanımı ve ve biçimleri, kavramlar, toplumdaki 
yaygın mitler, güvenli ilişkinin özellikleri, koruyucu-önleyici 

yaklaşım, mücadele ve müdahale yöntemleri
Hedef kitle: Psikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı, avukat  gibi gençlerle çalışan meslek uzmanları, 

saha çalışanları (STK, RAM, Belediye çalışanları)

MOD 5) Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik

Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel şiddete yönelik mitler, 
hak temelli habercilik, güçlendirici dil ve yaklaşım, cinsel şiddeti 

haberleştirme, doğru dil kullanımı ve medyanın sorumluluğu
Hedef kitle: Medya çalışanları

MOD 4) Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele

Ayrımcılık biçimleri, türcülük, hayvana yönelik cinsel şiddetin 
tanımı ve biçimleri, toplumsal algı ve kavramlar, hayvan özgürlüğü, 

hak temelli yaklaşım, mücadele ve sorumluluklar
Hedef kitle: Genel

MOD 3) Cinsel Şiddet, Kavramlar ve Mücadele Yöntemleri 

Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel şiddet; 
tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki yaygın mitler, 

cinsel şiddet sonrası destek, güçlendirici dil ve yaklaşım
Hedef kitle: Psikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, 

avukat gibi hayatta kalanlarla çalışan meslek uzmanları, 
saha çalışanları (STK, Belediye çalışanları)

MOD 2)  Cinsel İstismara Koruyucu Önleyici Yaklaşım 

Cinsel istismar; tanımı ve biçimleri, çocuklarla çalışırken hak 
temelli yaklaşım, çocuklar için onay ve sınır kavramları, 

koruyucu-önleyici yaklaşım, mücadele ve müdahale yöntemleri
Hedef kitle: Psikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı 
gibi çocuklarla çalışan meslek uzmanları, saha çalışanları (STK, 

RAM, Belediye çalışanları)

https://cinselsiddetlemucadele.org/degisim-benimle-baslar/
https://hayvanhaklariizleme.org/
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Cinsel şiddetin ve cinselleştirilmiş şiddetin verdiği ha-
sarın azaltılması için bu yıl da savunuculuk çalışmala-
rı kapsamında ağlara katılmaya, sözümüzü üretmeye, 
basın bildirileri yazmaya, açıklamalar yapmaya, kanıt 
temelli izlemeler yapmaya, bilgi ve belge üretimlerine 
devam ettik. 

İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin resmi 
olarak çekilme kararını açıklamasının ardın-
dan İstanbul Sözleşmesi üzerinden sözümü-
zü, sözleşme ile ilgili içerikler üreterek dile 
getirdik. 

ETKİNİZ AB desteği ile kanıt temelli savunu-
culuk kapsamında “Destek İstemek Hakkım” 
raporunu hazırladık. Bu raporun hazırlık sü-
reci kapsamında Avrupa Konseyi’nin 2008 
yılında yayınladığı “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Mini-
mum Standartları” kitabını Türkçeleştirerek 
yayınladık.

Eşit, özgür yaşama hakkına ve kazanımlara yö-
nelik tehditlere karşı ortak mücadele için  Türki-
ye’deki 300’ü aşkın örgütle bir araya geldiğimiz 
EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) ile çocukların 
cinsel istismarı, İstanbul Sözleşmesi, kadına ve 
LGBTİ+’lara yönelik şiddet gibi pek çok konuda 
ulusal ve uluslararası bir çok çalışmaya katıldık. 
8 Mart ve 25 Kasım etkinliklerine destek verdik.  
#YasalaraDokunmaUygula kampanya grubuna 
dahil olduk. TBMM’ye gelecek olan 5. yargı pa-
ketindeki olası riskleri ve altı muhalefet partisi-
nin hazırlamakta olduğu ittifak için ortak ilkeleri 
değerlendirmek ve önerilerini iletmek üzere si-
yasi parti ziyaretlerinde bulunduk.

SAVUNUCULUK VE AĞ ÇALIŞMALARI

AĞLAR

EŞİTLİK İÇİN KADIN PLATFORMU (EŞİK) 

https://cinselsiddetlemucadele.org/kurumsal-savunuculuk-ve-ag-calismalari/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/03/20/istanbul-sozlesmesi-uygulanana-kadar-bu-isin-pesini-birakmiyoruz/
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/02/Destek_istemek_hakkim_Raporu.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/08/Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-etmek-destek-hizmetlerinin-minimum-standartlari.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/08/Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-etmek-destek-hizmetlerinin-minimum-standartlari.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/08/Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-etmek-destek-hizmetlerinin-minimum-standartlari.pdf
https://esikplatform.net/
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Türkiye’de cinsel sağlığa erişimin artırılması 
için kurulan ve cinsel sağlık hizmetleri için 
ortak savunuculuk adına katıldığımız Cinsel 
Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu’n-
da ağ üyesi olarak katkı sağlamaya ve ka-
tılım göstermeye devam ettik. Cinsel şiddet 
ve cinsel sağlık alanları üzerinden yürüttü-
ğümüz çalışmalarımızı Cinsel Yolla Bulaşan 
Enfeksiyonlar (CYBE) Çalışma Grubu içinde 
yer alarak devam ettirdik. Cinsel Farkındalık 
çalışma grubuna dahil olarak Değişim Be-
nimle Başlar farkındalık modüllerimizle ve 
alandaki deneyimlerimizle katkıda bulun-
duk. CYBE grubuna ise toplumsal cinsiyet 
perspektifi ve cinsel sağlığın ele alınma-
sının ikili cinsiyet sisteminden daha geniş 
bir perspektifle değerlendirilmesi açısından 
fikir sunduk ve çalışmalarda destek verdik. 

Platformda verilen Kriz ve Afet Durumların-
da Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Minimum 
Hizmetler, Kriz ve Afet Durumlarında Kritik 
Durumlarda CİSÜS Hizmetleri, İyi Uygulama 
Örnekleri, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet 
ve Tıbbi Hizmetler, Koçluk Eğitimi, Savunu-
culuk Eğitimi, Hak Temelli İzleme ve Cinsel 
Şiddet Çalışma Grubu aktiviteleri, Cinsel 
Şiddet Farkındalık Grubu toplantılarına katıl-
dık. Medyascope.tv’de cinsel şiddete maruz 
bırakılan kişilere yönelik destek sistemi ve 
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çe-
kilmesi ile pandemi gibi gelişmelerin destek 
hizmetlerine olan etkisini konuştuk. Ayrıca 1 
Aralıkta Özne Odaklı HIV etkinliklerinin yay-
gınlaştırılmasında rol aldık. 

Kadınların toplumsal ve siyasal katılımını 
artırmayı ve eşitlikçi adalete dayalı bir siya-
seti hedefleyen bağımsız kadın örgütlerinin 
platformu olan Kadın Koalisyonu ile de yo-
ğunlukla İstanbul Sözleşmesi üzerinden ör-
gütlendik ve haklı taleplerimizi dile getirdik. 
“Vazgeçmiyoruz” kampanyasına dahil olduk. 

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de kap-
sayıcılık ve LGBTİ+’ların desteğe eri-
şim hakkı üzerinden vurguladığımız 
podcast serimizi de üyesi olduğumuz 
Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Be-
densel Haklar Koalisyonu (CSBR)  One 
Day One Struggle 2021 kampanyası-
na dahil ettik. 

Ayrıca ağın stratejik değerlendirme 
ve planlama toplantısı ve Stratejik 
Planlama atölyelerine katıldık. 

CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI (CİSÜ) PLATFORMU

KADIN KOALİSYONU 

MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA 
CİNSEL VE BEDENSEL HAKLAR 
KOALİSYONU (CSBR)

https://cisuplatform.org.tr/
https://cisuplatform.org.tr/
https://kadinkoalisyonu.org/
https://anchor.fm/cinsel-siddetle-mucadele/episodes/stanbul-Szlemesi---Kapsayclk-ve-LGBTlarn-Destee-Eriim-Hakk-e19up36
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Bu yıl da ağın yürütme kurulunda yer al-
maya devam ederek düzenli toplantılarla 
bir araya geldik. 2021 yılı itibariyle 10. ya-
şına giren Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek 
için Ortaklık Ağı’nın (ÇKŞÖOA), kendisini ve 
üyelerle iletişimini, üyelerin ağı sahiplenme 
ve katılım derecelerini, bu 10 yılda yaşanan 
gelişimi ve değişimi, yaratılan fayda ve etkiyi 
değerlendirmeye yönelik tüm üyelerin katıl-
dığı bir anket çalışması yürütüldü. Anketin 
geleceği planlamadan önce geçmişi hatır-
lamak ve hafızaya almak, öğrenilen dersleri 
çıkartmak ve “halen aynı beklenti içerisin-

de miyiz?” sorusuna cevap bulmak için her 
bir üyenin Ortaklık Ağı’nda neden yer aldığı 
veya bundan sonra yer almak veya alma-
mak istediğine ışık tutacak bir çalışma ol-
ması hedefleniyor. 

Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin sadece şid-
dete maruz bırakılan kadınlar için değil ço-
cuklar ve gençler için de önemli olduğunu 
vurguladığımız, sözleşmeden çekilmenin 
çocuklar için yaratacağı olumsuz sonuçları 
vurguladığımız açıklamanın kaleme alınma-
sına katkı sunduk.  

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI (ORTAKLIK AĞI)

Kadınlar, Kız Çocukları ve LGBTİ+lar İçin 
Belirli Sığınma Gerekçelerinin Etkili Bir 
Tanımı yapılmasını amaçlayan, cinsel 
şiddet, toplumsal cinsiyet temelli şid-
det, insan kaçakçılığı, zorbalık, zorla 
evlendirme, kadın sünneti ve birçok ay-
rımcı uygulama nedeniyle ülkelerinden 
kaçmak zorunda bırakılan kadınlar, kız 
çocukları ve LGBTİ+lar için Feminist Asy-
lum imzacısı olduk. 

2021 Mart ayında Meksika’da gerçekle-
şen Generation Equality Forum’un sanal 
oturumlarına katılarak dinamik tartış-
malar, etkinlikler ve kültürel kutlama-
lar için dünyanın pek çok yerinden sivil 
toplum, kamu görevlileri ve aktivistler 
ile bir araya gelerek tematik oturumlar-
da yer aldık ve diyalog toplantılarında 
görüşlerimizi dile getirdik. 

https://feministasylum.org/ GENERATION EQUALITY 
FORUM–2021

https://www.cocugasiddetionluyoruz.net/
https://www.cocugasiddetionluyoruz.net/
https://forum.generationequality.org/
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2019’da aramızdan ayrılan hayvan öz-
gürlüğü aktivisti Burak Özgüner’in annesi 
Eray Özgüner’in çağrısıyla bir araya gelen; 
ülke genelinde hayvan hakları, ekoloji, ka-
dın hakları, LGBTİ+ hakları, cinsel şiddetin 
önlenmesi, insan hakları, engelli hakla-
rı, toplum sağlığı, çocuk ve yaşlı hakları 
alanlarında faaliyet gösteren birçok ku-
rumun desteğiyle oluşan Yaşam İçin Yasa 
İnisiyatifi’nin bir parçası olarak mecliste 
görüşülmesi beklenen, hayvan haklarına 
ilişkin yasa tasarısıyla ilgili kampanyaya 
katıldık. 25 Ocak’ta yapılan basın toplan-
tısına katılıp insanların insanlara ve hay-
vanlara uyguladığı şiddet ve bu şiddeti 
uygulama gerekçelerinin aynı olduğunu 
vurgulayarak #YaşamİçinYasa talebimizi 
bir daha tekrarladık. Hayvan Hakları Ya-
sası’na dair çalışmalardan vazgeçilmesi 
ve hayvanların haklarını korumaktan uzak 
bir yasal altyapının hazırlanması üzerine 
Türkiye çapında gerçekleştirilen eş za-
manlı eylemlere katıldık. 

YAŞAM İÇİN YASA 

“Sığınaksız Bir Dünya” talebiyle 
24 yıldır Türkiye’nin birçok şeh-
rinden özellikle şiddet alanında 
çalışan örgütlerin, aktivistlerin 
ve feministlerin bir araya geldiği 
Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma 
Merkezleri Kurultayı’na katılım 
gerçekleştirdik. 

SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA 

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu bi-
leşenleri olarak, birleştirilmiş 4-5., 6. ve 
7. dönemlerde olduğu gibi, yine hep be-
raber çalışarak bağımsız kadın örgütleri 
adına 8. dönem gölge raporunu hazırla-
yarak, özellikle raporun şiddet bölümü-
ne katkı sunduk. 

CEDAW 8. DÖNEMSEL
DEĞERLENDİRME / GÖLGE 
RAPORU 

Sivil toplumda cinsiyet temelli ayrımcılık 
ve şiddeti önlemeye dair çalışmalar yü-
rütme amacıyla kurulan Cinsiyet Eşitliği 
Politikaları Derneği’nin danışma kuru-
lunda derneğimizde çalışan arkadaşla-
rımızla yer aldık. 2021’de ön hazırlıkları-
nı yürüterek 2022 Ocak ayında kurulan 
derneğin, önleyici çalışmalar odağında 
politika ve içerik üretmek ve bu bağlam-
da sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini 
güçlendirmek, başvuran kurumlara sü-
reç ve mekanizmalar üzerine yönlendir-
me ve danışmanlık vermek gibi faaliyet-
ler yürütmesi öngörülüyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI
DERNEĞİ  

https://yasamicinyasa.org/
https://yasamicinyasa.org/
https://siginaksizbirdunya.org/
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/04/8.-Go%CC%88lge-Raporu.pdf
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Sarıyer Belediyesi’nin gelecek 20 yılını plan-
lamak amacıyla farklı paydaşları bir araya ge-
tirdiği, SKEP (Sarıyer Belediyesi Stratejik Planı) 
hazırlık çalıştayları kapsamında “Çocuk” alt-
başlıklı toplantıya katılım ve katkı sunduk. Be-
lediye yapısı içinde bir çocuk güvenliği politika 
metni ya da yönergesi olup olmadığını, olası bir 
istismar durumunda nasıl bir yol ve yöntem iz-
lediklerini ve her şeyden önemlisi koruma politi-
kalarının ne olduğunu sorduk ve tüm bu adımla-
rın yerel yönetimler için önemini hatırlattık.

İBB Cinsel Şiddet Danışmanlık Hizmeti Çalış-
malarına katılım sağladık. İstanbul  Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2021–2024 Yerel Eşitlik Eylem 
Planı kapsamında belirtildiği üzere; Cinsel Şid-
det Kriz / Danışma Merkezi ve İstasyon Sığınma 
Evleri’nin açılmasına yönelik başlattığı çalışma-
lara katılım sağladık. Danışma kuruluna dahil 
olduk. Cinsel Şiddet Danışmanlık Hizmeti’ne iliş-
kin CŞMD, ilgili sivil toplum kurumları ve alanda 
çalışan uzmanların katılımıyla Cinsel Şiddet Da-
nışmanlık Hizmetinin Çalışma Usul ve Esasla-
rı’na ilişkin yönergeyi oluşturduk. Cinsel Şiddet 
Danışmanlık Hizmeti Personele Yönelik Hizmet 
İçi Eğitim Programı’nın oluşmasına katkı sağla-
dık. 2021 yılının sonlarına doğru başladığımız bu 
çalışmaya 2022 yılında da devam edeceğiz. 

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü / Kent 
Konseyi toplantısına katılım sağladık. İBB’nin 
Tecavüz Kriz Merkezi, sığınma evleri gibi bi-
rimlerin kurulması sürecinde hangi aşamada 
olduğuna dair aktarımlarını aldık ve sığınma 
evlerinin bütün kadın+’lar için kapsayıcı hale 
getirilmesi adına savunuculuk faaliyetlerinde 
bulunduk.

İstanbul Planlama Ajansı’nın Vizyon 2050 Kent-
sel Durum Çalıştayları kapsamında düzenlediği 
Adil, Eşit, Hak Temelli ve Kapsayıcı İstanbul Ça-
lıştayı’na katılarak İstanbul’da cinsel/cinselleş-
tirilmiş şiddete koruyucu-önleyici kent planla-
ması üzerine konuştuk.

Kartal Belediyesi’nin Kadına Şiddetle Mücadele 
konulu paneline katılım sağladık. İBB genel sek-
reter yardımcısı Şengül Altan Arslan’ın Eşitlik 
Eylem Planı’nı ve İBB Kadın Destek hattını nasıl 
oluşturduklarına, gelecek dönemde neyi hedef-
lediklerine ve bu hedefe nasıl ilerlediklerine dair 
konuşmasını dinledik. Şengül Altan Arslan’a İBB 
Kadın Destek Hattı’na gelen başvuruların ayrış-
tırılmış verisini tutmanın ve kamuoyuyla pay-
laşmanın önemini hatırlattık.

Stratejik davalama için müdahillik talebinde bulunduğumuz ve talebimiz kabul edilen, ço-
cuğun nitelikli cinsel istismar dosyasının duruşmalarına katılım sağlayarak davayı izledik. 
Dava devam ediyor.

Bartın’da köpeğe cinsel saldırı dosyasına dernek adına müdahil olma talebinde bulunduk ve 
davayı izlemeye başladık. İlgili dosyanın son celsesinde müdahillik talebimiz yerel mahkeme 
tarafından reddedildi. Bu red kararına itiraz ettik. İtirazımızın neticesini bekliyoruz. 

Anayasal haklarını savunmak için Kadıköy’de toplanan feminist grup toplanma bittikten 
sonra evlerine dağılırken, trans kadınların bulunduğu taksi kolluk kuvvetleri tarafından önü 
kesilerek durdurulmuş ve trans kadınlar gözaltına alınmıştı. Bu gözaltı sonrası trans kadınla-
ra soruşturma açıldı. Hala süren bu soruşturma dosyasını izlemeye devam ediyoruz. 

BELEDİYELERLE İŞBİRLİKLERİ 

HUKUKSAL SAVUNUCULUK

https://vizyon2050.istanbul/upload/content/5_IPA_CALISTAY_RAPORLARI_ADIL_ESIT_202199_1336264.pdf
https://vizyon2050.istanbul/upload/content/5_IPA_CALISTAY_RAPORLARI_ADIL_ESIT_202199_1336264.pdf
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Fotoğraf: Özge Özgüner / csgorselarsiv.org

Kurulduğumuz günden beri toplumsal algı 
dönüşümünde en önemli etkenlerden biri 
olan dil dönüşümünü medya çalışmaları 
aracılığı ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
2021 yılında da çalıştaylara ve konferansla-
ra katıldık, söyleşiler gerçekleştirdik, röpor-
tajlar verdik ve  medya çalışanlarının yarar-
lanması için içerikler ürettik. 

Medyaya yönelik gerçekleştirilen atölye ve 
farkındalık artırıcı kampanya çalışmalarının 
sonuç raporu olan Cinsel Şiddet Alanında 
Hak Temelli Habercilik Raporu’nu yayınladık. 

Üç yıllık süreç içinde 8 şehirde 23 oturum 
ile 69’u medya profesyoneli 919 kişiyle atöl-
yelerde buluşmuştuk. Kampanya Öyle Değil 
Böyle ile ise yaklaşık 3.5 milyon kişiye ula-
şılmıştı.

“Cinsel Şiddet Haberleri için Görsel Arşiv” 
de basınla yaptığımız çalışmalar sonu-
cunda editörlerin ve gazetecilerin istekleri 
doğrultusunda geliştirilmiş bir proje olarak 
ortaya çıktı. Arşivi geliştirmek için kadın 
ve LGBTİ+ gazetecilerle yaptığımız yuvar-
lak masa toplantıları bu yıl da devam etti.  
csgorselarsiv.org sitemize üye olan fotoğ-

MEDYA ÇALIŞMALARI

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

https://cinselsiddetlemucadele.org/medya-calismalari/
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/10/Hak_Temelli_Habercilik_Raporu-1.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/10/Hak_Temelli_Habercilik_Raporu-1.pdf
http://csgorselarsiv.org
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•  Adnan Menderes Tıp Öğrencileri Birliği ile   
 “Medyada Şiddetin Pornografisi” sunumu
 
•  Lions ile “Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 ve Cinselleştirilmiş Şiddet ile ilgili Ne Görüyo- 
 ruz Ne Görmüyoruz” söyleşisi

• Açık Radyo – Diğerkam  
 Cinsel Şiddet Haberleri Üzerine Söyleşi  

• Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital 
 İletişim Dersi “Cinsel Şiddet Alanında 
 Hak Temelli Habercilik” Atölyesi 

• Yeditepe Üniversitesi “Medyada Toplumsal   
 Cinsiyet Temelli Şiddet ve Hak Odaklı 
 Yayıncılık” paneli

• World Human Relief WHR “Cinsel Şiddet   
 Alanında Hak Temelli Habercilik” söyleşisi 

• BirGün Gazetesi “Cinsel Şiddet Alanında Hak  
 Temelli Habercilik” Atölyesi

• Kadir Has Üniversitesi “Türkiye’deki 
 Gençlerin Yeni Medya ve Kültürel Deneyim   
 Pratiklerinin İncelenmesi” sempozyumu   
 “Cinsel Şiddet ve Medya” sunumu 

• Türkiye’nin en büyük medya şirketlerinden 
 biri olan GroupM çalışanları ile “Cinsel Şiddet,  
 Kavramlar ve Mücadele Yöntemleri” atölyesi  
 gerçekleştirdik.
 
Katılımcı: 

Türkiye’nin Bağımsız Medyasının Etkisi ve Ka-
pasitesi–IPI Uluslararası Basın Enstitüsü 

“Bana Kadınlar Anlatsın: Türkiye’de Kadınların 
Medyada Görünürlüğünü İyileştirme” projesi 
Sensiz Sessiz Olmaz medya eğitimi katılımı.

Medya çalışmaları kapsamında katıldığımız etkinlikler 

Medya çalışanlarına cinsel şiddet vaka-
larının haberleşmesinde hak temelli yak-
laşım ve cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ilgili 
bilgi, araç ve materyalleri sağlamak için 
oyledegilboyle.org sitesini yenilemek üze-
re hazırlıklara başladık. 2022 yılında bu si-
tede hak temelli haber yaparken kullanılan 
bütün kaynaklara ulaşılabilecek. 

rafçıların sayısı 42’ye ve hak temelli gör-
sellerin sayısı ise 326’ya ulaştı. Yüksek 
trafikli birçok haber sitesinde görsellerin 
kullanıldığını izledik ve gazetecilerden 
olumlu geri dönüşler aldık. Toplumsal deği-
şim için emek veren, fotoğraf çeken, haber 
yapan, yazan, çizen herkesi arşivimizi kul-
lanmaya davet ediyoruz.

http://csgorselarsiv.org
https://twitter.com/cs_mucadele/status/1389496612670554112
https://www.khas.edu.tr/tr/haberler/genclerin-yeni-medya-ve-kulturel-deneyim-pratikleri-sempozyumu
http://oyledegilboyle.org
http://oyledegilboyle.org
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2021 yılında kurumsallaşma çalışmalarımız doğrul-
tusunda değişen organizasyon yapımızda Savunu-
culuk ve Kurumsal İletişim Programı kapsamında 
Kurumsal İletişim çalışmalarına başladık. Ekibimize 
Dijital Medya Uzmanı katılması ile derneğin iletişim 
çalışmalarını daha etkili ve verimli uygulama imkânı 
bulduk. Sosyal medyanın hızlı değişen içerik çeşit-
liliğine uyum sağlayabilmek ve güncel kalabilmek 
için Instagram Reels içerikleri üretmeye başladık. 
Böylece takipçi kitlemizin dışında kalan kişilere 
ulaşma oranımızı ve etkileşimleri arttırdık.

LGBTİ+ Hakları İnsan
Haklarıdır!
LGBTİ+ öğrenci ve aktivistlere yönelik 
nefret söylemi ve hedef gösterme kam-
panyasına karşı tüm LGBTİ+ Boğaziçili 
öğrencilerle dayanışmamızı duyurduk ve 
demokratik değerlerin savunuculuğunu 
yapan hak temelli sivil toplum kurumlarını 
da nefret suçuyla mücadeleye çağırdık. 

Fotoğraf: Meltem Ulusoy / csgorselarsiv.org 

KURUMSAL İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI

➾ DİJİTAL AKTİVİZM

https://www.instagram.com/reel/CYGYb9mNOYo/?utm_medium=copy_link
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/02/02/lgbti-haklari-insan-haklaridir/
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Sosyal medyada trans kadınların ve 
non-binary’lerin feminist mücadelele-
rinin beden indirgemeci bir yaklaşımla 
dişil-eril ikiliğiyle atanmış cinsiyet üze-
rinden önünün kesilmesi, tartışma dışı 
bırakılma çabası ve kişilerin bedenleri-
nin tartışma nesnesi haline getirilmesi 
yoluyla yapılan cinselleştirilmiş şiddete 
tepki gösterdik.

Kamuoyunda, devleti temsil eden yetki-
lilerin cinsel/cinselleştirilmiş şiddeti nor-
malleştiren, kadın ve lgbti+ düşmanlığı 
ve tecavüz kültürünü besleyen açıkla-
malarına karşı bir açıklama yayınladık ve 
görevi halkı korumak olan kişileri temel 
insan haklarını uygulamaya çağırdık. 

Çilem Doğan’a verilen hapis cezasının 
onanmasına karşı öz savunmanın ve Çi-
lem Doğan’ın yanında olduk. “Yaşamı sa-
vunmak suç değildir, #ÇilemDoğan hapse-
dilemez!” dedik.

2006’da Ankara Eryaman’da daha son-
ra Esat ve Kurtuluş semtlerinde 30 seks 
işçisi travesti ve trans kadına saldıran 
faillerin yargılanmasının zaman aşımı 
tehlikesine girmesiyle davaya desteği-
mizi açıkladık. 

https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/02/25/esitleneceksiniz-feminist-trans-ve-nonbinaryler-vardir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/06/12/devleti-temsil-edenlere-hatirlatiyoruz-cinsel-siddeti-normallestirmeyi-birakin/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/02/16/eryaman-esat-davasinin-takipcisiyiz/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/02/16/eryaman-esat-davasinin-takipcisiyiz/
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23 Eylül Bi+seksüel Görünürlük Günü’n-
de farkındalık artırıcı bir içerik hazırladık 
ve bi+’lara yönelik sistematik olumsuz 
tutumların, tekçil baskının karşısında; 
bi+’ların yanında olduğumuzu söyledik.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde 
“Meslekleri, hayalleri, duyguları, kıya-
fetleri ile çocukları cinsiyet kategori-
lerine sıkıştırmayacağımız günler için 
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu 
olsun...” dedik.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde En-
gelli Kadın Derneği ile birlikte engellilik 
hâlinin derinleştirdiği şiddeti görünür 
kılmak ve farkındalık yaratmak için bir 
gönderi hazırladık.

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Trans-
ları Anma Günü’nde nefretin de nefret 
suçunun da dilde başladığını, dilde nor-
malleştiğini hatırlatarak transların ya-
şamlarına müdahaleyi haklı gösteren 
nefret söylemlerinin, translara yönelik 
cinselleştirilmiş şiddeti tırmandıran 
ayrımcılıkların karşısında olduğumuzu 
dile getirdik. 
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Avukat Burcu Uçuran ile “İstanbul Sözleş-
mesi etkin uygulansaydı cinsel şiddet son-
rası destek sistemleri nasıl olurdu?” soru-
sunu ve cevaplarını konuştuk.

Destek Sistemi nedir? İstanbul Sözleşmesi 
destek sistemlerini nasıl kurguluyor? Cin-
sel şiddetten hayatta kalanın faydası nasıl 
gözetiliyor? Engelliler Haftası ve cinsel şid-
dete maruz bırakılan engellileri de görünür 
kılarak erişilebilir iletişim için yayında eşza-
manlı işaret dili çevirisi de uygulandı.

Cinsel şiddet sonrası destek sistemleri üzeri-
ne kamu kurumlarına sorduğumuz sorular ve 
cinsel şiddetten hayatta kalanların deneyim-
lerini bir araya getirerek hazırladığımız “Des-
tek Birimlerinin İnsan Hakları Uyumluluğu Ra-
poru”nu konuştuk. 

8 ay süren çalışmada 60’a yakın ulusal ve 
uluslararası mevzuat, sözleşme, tavsiye ka-
rarları, eylem planları, protokoller taranarak 
İstanbul ilindeki merkezî, yerel yönetimler ve 
İstanbul Barosu’nun uluslararası standartlara 
uygunluğu sorgulandı.

CANLI YAYIN: 
İstanbul Sözleşmesi 
ve Destek Sistemi

CANLI YAYIN: 
“Destek İstemek Hakkım” 
Raporu

https://www.instagram.com/tv/COs7SMLpz-t/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWqw7zwpEEx/?utm_medium=copy_link


25

P R O G R A M L A R

ÖRGÜTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  PROGRAMI

2021 yılının ortalarına dek birkaç yıldır sürdürdüğümüz kurumsal kapasite geliştirme 
çalışmaları doğrultusunda tüm programlara hem mali sürdürülebilirliği hem de çalışan 
memnuniyetini artırmayı hedefleyen, destek görevi üstlenen Örgütsel Sürdürülebilirlik 
Programı’nı oluşturduk. 

Bu çalışmalarla birlikte yeni insan kaynağına ihtiyaç olduğunu gördük; buradan ha-
reketle ekibimize dijital medya uzmanı, mali işler uzmanı ve insan kaynakları uzmanı 
katıldı. 

Kurumsallaşma kapsamında, insan kaynakları danışmanlığı alarak tüm çalışanların iş 
analizlerini yaptık; yeni görev tanımları ve organizasyon şemasını belirledik. Eşzamanlı 
olarak özlük arşivini yeniden yapılandırdık. 

Şiddetsizlik Merkezi ile şiddetsiz örgütlenme, şiddetsiz iletişim, verimli toplantı, 
şiddetsiz geri bildirim ve eşitlikçi karar alma başlıkları üzerine atölyeler yaparak 
birlikte çalıştık. 

ORGANİZASYON YAPISI

KAPASİTE GÜÇLENDİRME EĞİTİMLERİ

Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları başlığı altında; “Transfeminizm Manifestosu, 
Eşitlik ve Çeşitlilik”, “İkilik Dışılık, Kesişimler ve Kapsayıcılık”, “Trans Dışlayıcı Ra-
dikal Feminizm ve Transfeminizmde Güncel Tartışmalar” başlıklarında üç semi-
ner gerçekleştirerek birlikte konuştuk, tartıştık. 

Haklara Destek ile birlikte stratejik planlama eğitimi aldık. 

Dijital Korunma eğitimi ile tüm ekibin dijital araçlarını güvenle kullanmasını sağ-
lamak için harekete geçtik.

➾

➾

➾
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Engelli Kadın Derneği’nden İdil Seda Ak ile 2 oturumdan oluşan Erişilebilirlik Atöl-
yeleri gerçekleştirerek derneğin faaliyetlerini daha erişilebilir hâle getirmek için ça-
lışmalara başladık. İlk oturumda engelli aktivizmi tarihi ve engellilik algısı üzerine 
konuştuk, ikinci oturumda ise erişilebilir ve kapsayıcı çalışmaları nasıl yapabilece-
ğimizi tartıştık. 2022’de çalışmalarımızı erişilebilir hâle getirmek için kolaylaştırıcı bir 
kılavuz hazırladık.

Dijital Medya Uzmanımız sosyal medyanın değişen içerik biçimlerine uyum sağlaya-
bilmek için video prodüksiyon eğitimi aldı. 

Temmuz 2020-Temmuz 2021 döneminde katılmaya hak kazandığımız Hakikat 
Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi) ile AB Türkiye Delegasyonu 
işbirliği ile gerçekleşen Haklara Destek Programı’na 2021 yılında kurumsal ya-
pının güçlenmesi ve gelişmesi için insan kaynağı uzman desteği alarak devam 
ettik. 

Program kapsamında finans uzmanı ile bütçe yapısının yeniden şekillenmesi, 
prosedür ve formların düzenlenmesi, muhasebe altyapısının yeniden düzenlen-
mesi gibi hesap verilebilirliği kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirdik.

İnsan kaynakları uzmanlık 
desteğinin yanı sıra, örgüt 
yapısını güçlendirecek 5 
adet şiddetsizlik eğitimi bu 
proje kapsamında gerçek-
leşti.

Destek sistemi, başvuru 
sistemi ekip güçlendirme 
ve geliştirme için sosyal 
hizmet uzmanının süpervizyon ihtiyacı ile web sitesi bakım ve eklentileri; dev-
let teşvik danışmanlığı harcamaları ile çeşitli çeviri ihtiyaçları proje kapsamında 
gerçekleşti.

Deneyimli ve bilgili uzman desteği ile kurum kapasitesi güçlendi, rehberimiz Bil-
ge Taş’ın özverili çalışmasıyla insan kaynağı ihtiyacı belirlendi, iki yeni pozisyon 
için hazırlıklar yapıldı, adil iş bölümü anlayışıyla görev tanımları yeniden şekillen-
di. Haklara Destek programı, CŞMD’nin yaşadığı kurumsal gelişim ve dönüşüm 
sırasında yaşanan ya da yaşanabilecek sorunların çözümünde büyük kolaylık 
sağladı.

HAKLARA DESTEK–ÖRGÜTSEL MENTORLUK PROGRAMI

➾

➾

➾

➾

➾

➾

➾

https://hakikatadalethafiza.org/
https://hakikatadalethafiza.org/
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Dernek olarak ürettiğimiz politik argü- 
manların, sunduğumuz hizmetlerin ve 
kullandığımız medya araçlarındaki ço-
cuk ve genç temsiliyetinin çocuklar 
için herhangi bir risk teşkil etmediğin-
den ve etmeyeceğinden; uygulamalar 
sırasında ortaya çıkabilecek ya da göz-
lemlenebilecek herhangi bir risk/ zarar 
durumunda zarar artmadan müdahale 
edebilecek bildirim mekanizmalarının 
bulunduğundan emin olmak üzere Ço-
cuk Güvenliği Politika ve Prosedür Bel-
gemizi hazırladık ve Kasım 2021’de yü-
rürlüğe aldık. 

2021 yılında faaliyetlerimiz İsveç Ulus-
lararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SİDA) 
tarafından desteklenmeye başladı. 
2023 yılının sonuna kadar sürecek pro-
je kapsamında 4 ana program başlığı 
(Güçlendirme ve Destek, Dönüştürme 
ve Önleme, Savunuculuk ve Kurumsal 
İletişim, Örgütsel Sürdürülebilirlik) altın-
da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cinsel 
ve cinselleştirilmiş şiddetin ve yarattığı 
hasarların azaltılmasını hedeflediğimiz 
projede cinsel şiddetten hayatta ka-
lanlar haklarından daha fazla faydala-
nabilir, destek ve hizmetlere daha fazla 
erişebilir oldu. Cinsel şiddetin ortaya 
çıkmasından önce, önlenmesine yöne-
lik koruyucu çalışmalar artırıldı. Bütün 
bunları yaparken Cinsel Şiddetle Mü-
cadele Derneği olarak kurumsal yapı-
mızın sürdürülebilirliğini sağlamak için 
kurumsal iletişim, kapasite geliştirme, 
savunuculuk ve ağ kurma üzerine ça-
lışmalar yürüttük.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yak-
laşık bir yıl boyunca gerçekleştireme-
diğimiz olağan genel kurul toplantısı 17 
Eylül 2021 tarihinde 23 üyemizin katılı-
mıyla dernek ofisinde gerçekleşti. Top-
lantıda yeni yönetim kuruluna beş asil 
ve beş yedek üye seçildi. Yeni dönem 
yönetim kurulu asil üyeleri Hazal Sipa-
hi, Semih Özkarakaş, Bilge Taş, Arzu Ay-
doğan ve Şevval Kılıç olarak belirlendi.

POLİTİKA METİNLERİ SİDA

GENEL KURUL

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/02/CS%CC%A7MD-Cocuk-Guvenligi-Politika-Belgesi-1.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/02/CS%CC%A7MD-Cocuk-Guvenligi-Politika-Belgesi-1.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/02/CS%CC%A7MD-Cocuk-Guvenligi-Politika-Belgesi-1.pdf
https://www.sida.se/en
https://www.sida.se/en


28

P R O G R A M L A R

ÖRGÜTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  PROGRAMI

Eylül ayında Karaburun’da pandemi önlemleri 
alarak gerçekleştirdiğimiz Stratejik Planla-
ma Kampında 2021 yılı faaliyetlerini gözden 
geçirdik, 2022 planlaması için çalışmalar 
yürüttük. Kampta; 2021 Stratejik plan öz de-
ğerlendirme, genel koordinatör ve yönetim 
kurulu görev ve sorumlulukları, çocuk gü-
venliği politika belgesi ve yönerge çalışması, 
2022 risk değerlendirme çalışması, finans 
prosedürü, pandemi sürecinde hibrit çalışma 
sistemi üzerine oturumlar gerçekleşti. 2020–
2021 finansal durum sunumu ve 2022 bütçe 
planlaması yapıldı.

Pandemi nedeniyle uzaklaşmış olan, dijital 
çalışma ortamında somutlama becerisi azal-
mış katılımcılarla “oyun” kavramı üzerinden 
iletişim kurma biçimlerini yeniden keşfetmek 
amacıyla iki günlük oyun atölyesi gerçekleşti.

Ayrıca, ekibin esenliğine katkı sunmak ama-
cıyla yoga, meditasyon ve kendi kendine ma-
saj seansları da program dahilinde gerçek-
leşti.

Bir hafta süren strateji planlama kampı kamp 
değerlendirmesi ile son buldu.

STRATEJİK PLANLAMA KAMPI
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne 
başvuran 29 danışanın deneyimi ve ilgili 
11 kuruma bilgi edinme başvurusu yapıl-
masının bir ürünü olarak ortaya çıkan 
“Destek İstemek Hakkım” raporunu ET-
KİNİZ AB desteğiyle kanıt temelli savunu-
culuk kapsamında hazırladık. 8 ay süren 
çalışmada 7 STK ile birlikte Gösterge ça-
lışmaları gerçekleştirdik. 60’a yakın ulusal 
ve uluslararası mevzuat, sözleşme, tavsi-
ye kararları, eylem planları, protokolleri 
taradık. Danışanların kurumlara ulaşma-
da yaşadıkları zorluklara, deneyimlerine 
ve yaşadıkları hak ihlallerine raporda ken-
di ifadeleriyle yer verdik.

Rapordan dikkat çekici verileri 
infografik görsel ve video haline 
getirerek yayınladık.

DESTEK İSTEMEK HAKKIM: Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanların 
Deneyimleriyle Destek Birimlerinin İnsan Hakları Uyumluluğu Raporu 

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/02/Destek_istemek_hakkim_Raporu.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/04/destek_istemek_hakkim_infografik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IxW9LH1qjso
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Avrupa Konseyi’nin 2008 Yılında Yayınladığı “Ka-
dına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek 
Hizmetlerinin Minimum Standartları” Kitabı, ET-
KİNİZ AB desteği ile derneğimiz tarafından Türk-
çeleştirerek yayına hazırlandı. Toplumsal cinsiyet 
temelli şiddette maruz bırakılan kişilere bütüncül 
hizmet sunumu, minimum standartları oluşturur-
ken belirlenecek kapsayıcı ilkeleri, yasal olarak 
bağlayıcılığı olan ve olmayan uluslararası yüküm-
lülükleri içeren kitap alanda çalışanlar ve hizmet 
sağlayıcıları için bir rehber olma özelliği taşıyor. 
Destek hizmetlerinin çoğunlukla tek kapı üzerin-
den sunulmadığı ülkemizde bu çalışmayla destek 
hizmetleri için minimum standartlar, kapsam ve 
sınırlar, temel ilkeler ve uygulamalar hakkında 
yararlanılacak bir kaynak olmasını diliyoruz. 

2017-2019 yılları arasında yürüttüğümüz “Cinsel 
Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” atölye ça-
lışmalarının ve “Öyle Değil Böyle” kampanyasının 
sonuçlarını paylaştığımız Cinsel Şiddet Alanında 
Hak Temelli Habercilik Raporu’nu yayınladık.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak bizler 
#ÖyleDeğilBöyle diyerek medya üretimlerinde 
şiddetsiz ve hak temelli bir yaklaşımın benim-
senmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve 
onay kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulun-
mayı hedefliyoruz.

Medyayı, üretimlerinde etik ilkelere olan bağlılığını 
gözden geçirerek yanlış inanışları ve klişeleri sor-
gulaması, hem topluma örnek olması hem de top-
lumsal dönüşümün bir parçası olması için teşvik 
ettiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Etmek: Destek 
Hizmetlerinin Minimum 
Standartları

Cinsel Şiddet Alanında Hak 
Temelli Habercilik Raporu

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/08/Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-etmek-destek-hizmetlerinin-minimum-standartlari.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/08/Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-etmek-destek-hizmetlerinin-minimum-standartlari.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/08/Kadina-yonelik-siddetle-mucadele-etmek-destek-hizmetlerinin-minimum-standartlari.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/10/Hak_Temelli_Habercilik_Raporu-1.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/10/Hak_Temelli_Habercilik_Raporu-1.pdf
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Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygın-
laştırma Programı kapsamında, yetişkinler 
olarak çocuklara ve çocukların bedenlerine 
dair algımız, cinsel istismarı ele alışımız ve 
istismarla mücadele için yapabilecekleri-
mize dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmak 
amacıyla hazırladığımız Cinsel İstismarla 
Mücadelede Yetişkinlere Düşen Sorumlu-
luklar ve Çocukların Bedensel Söz Hakları 
kitapçığını Türkçe ve İngilizce olarak yayın-
ladık.  

Cinsel İstismarla Mücadelede 
Yetişkinlere Düşen 
Sorumluluklar ve Çocukların 
Bedensel Söz Hakları

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/01/CBSH-rv2-sida-web-small-1.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/01/CBSH-rv2-sida-web-small-1.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2022/01/CBSH-rv2-sida-web-small-1.pdf
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“İstanbul Sözleşmesi Üzerine Konuşuyoruz” 
podcast serisini Türkiye’nin taraf olduğu İs-
tanbul Sözleşmesi’nden geceyarısı kararna-
mesiyle hukuksuz olarak çekilme kararının 
ardından hazırlamaya başladık. 

Seri kapsamında hazırladığımız 4 bölümde 
Şiddete Karşı Koruma, Cinsel Şiddet Sonra-
sı Destek Sistemleri, Toplumsal Cinsiyet ile 
Kapsayıcılık ve LGBTİ+ların Destek Sistemine 
Erişimi başlıkları altında İstanbul Sözleşme-
si’ni konuştuk. 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden bir 
geceyarısı kararnamesi ile çekilmesinin 
ardından kamuoyunu İstanbul Sözleş-
mesi ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları ile 
ilgili bilgilendirmek için iki yazı hazırladık. 
Uluslararası bağlayıcılığı olan İstanbul 
Sözleşmesi’nin şiddetin önlenmesinde 
ve şiddet sonrası destek sistemlerinde 
önemini, devlete verdiği görevleri ve söz-
leşmeden çıkılmasının sonuçlarını derle-
dik.

Toplumsal cinsiyet kavramlarını anlattığı-
mız yazıda; ikili cinsiyet sisteminin neden 
olduğu eşitsizliği ve yol açtığı  toplumsal 
cinsiyet temelli şiddeti (cinselleştirilmiş 
şiddet) anlattık.

“İstanbul Sözleşmesi Üzerine 
Konuşuyoruz” Podcast Serisi

İstanbul Sözleşmesi ve 
Toplumsal Cinsiyet 
Kavramları

Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

https://anchor.fm/cinsel-siddetle-mucadele
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/04/05/istanbul-sozlesmesi-nedir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2021/04/05/istanbul-sozlesmesi-nedir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/toplumsal-cinsiyet-kavramlari/
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➾ Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu ile “Cinsel Şiddet Temel Kavramlar” atölyesi  
 gerçekleştirdik.

➾ 17–18 Haziran’da Etkiniz AB programı bünyesinde “Salgında Ne İzliyoruz?” forumuna  
 katılım gösterdik. 

➾ Kuir Kıbrıs Derneği ile “Cinsel Şiddet Temel Kavramlar” ve “Destek Sistemi” üzerine  
 atölyeler yaptık.

➾ Pozitif Dayanışma örgütüyle “Cinsel Şiddet Temel Kavramlar” atölyesi gerçekleştirdik. 

➾ Boğaziçi Öğrencileri ile “Cinselleştirilmiş Şiddet” kapsamında açık ders yaptık.

➾ Toplumsal Bilgi ve İletişim 
 Derneği’nin  düzenlediği 
 Dijital Şiddetle Mücadelede 
 Sivil Toplumun Rolü 
 webinarına katıldık.

➾ Bileşeni olduğumuz CİSU Platformu  
 ile Medyascope kanalına konuk
 olarak Türkiye’de cinsel şiddet   
 sonrası destek hizmetlerini 
 konuştuk.

https://www.youtube.com/watch?v=8UuLZfZrDs8
https://www.youtube.com/watch?v=8UuLZfZrDs8
https://www.youtube.com/watch?v=PbxKLch1prw
https://www.youtube.com/watch?v=PbxKLch1prw
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2021 yılında çeşitli medya kurumları ile yaptığımız röportajlar ve hakkımızdaki haberlerden bazıları...

BirGün / 10 Mart 2021

Çatlak Zemin / 24 Kasım 2021 

Gazete Kadıköy / 8 Temmuz 2021
Medyascope / 28 Mayıs 2021

Kaos GL / 11 Ocak 2021

bianet / 18 Ocak 2021

https://www.birgun.net/haber/bogazicili-ogrencilerinden-cinsel-siddetle-mucadele-icin-acik-ders-337053
https://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/cinsel-istismari-nlemede-yetiskinlere-dsen-sorumluluklar
https://medyascope.tv/2021/05/28/turkiyede-cinsel-siddetle-mucadele-cinsel-siddetle-mucadele-derneginden-hilal-esmer-cinsel-siddetten-hayatta-kalanlara-destek-hizmetleri-butunluklu-esgudumlu-ve-erisilebilir-ol/
https://catlakzemin.com/csmd-destek-istemek-hakkim-raporu-yayinda/
https://kaosgl.org/haber/csmd-yayinlari-simdi-ingilizce-arapca-ve-kurtcede
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/237742-cinsel-siddetle-mucadele-dernegi-nden-yeni-rapor
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Gazete Duvar / 25 Kasım 2021

Yeşil Gazete / 15 Aralık 2021

Kaos GL / 22 Ekim 2021 

bianet / 3 Ağustos 2021

Sivil Alan / 27 Kasım 2021

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/248135-cinsel-siddetle-mucadele-dernegi-nden-yeni-online-yayin
https://www.gazeteduvar.com.tr/haklar-raporu-cinsel-siddetten-hayatta-kalanlar-destege-erisemiyor-video-1543047
https://yesilgazete.org/bartinda-kopege-tecavuz-davasinin-ilk-durusmasi-goruldu-en-ust-sinirdan-ceza-verilmeli/
https://sivilalan.com/2021/11/27/cinsel-siddetle-mucadele-dernegi-destek-birimlerinin-insan-haklari-uyumlulugu-raporunu-yayimladi/
https://kaosgl.org/haber/cinsel-siddet-alaninda-hak-temelli-habercilik-raporu-cikti
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2021 yılında çalışmalarımıza sundukları katkı için destekçilerimize teşekkür ederiz.

KURUMSAL DESTEKÇİLERİMİZ

PROJE DESTEKÇİLERİMİZ
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