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CŞMD’den

2020 yılına cinsel/cinselleştirilmiş şiddetten hayatta kalanlar ve karşısında mücadele edenler olarak “yalnız de-
ğiliz, yalnız yürümeyeceğiz!” diyerek girdik. Yalnız yürümedik. Hayatlarımızı sarsan küresel pandemiye ve yarattığı 
koşullara, üzerimize yağan baskı ve nefret söylemine,  kazanım ve haklarımızı tek tek geri almaya çalışan otorite-
lere, ifşalara karşı sosyal medyada oluşan her sektörden erkek dayanışmasına,  trans ve non binary’lerin varlığını 
tartışmaya açan, bizleri nesneleştiren ideolojik gruplara karşı tüm gücümüzle direndik, farklılıklarımızla bir araya 
gelerek direndik. 
 
2020 Ocak ayında mecliste yeniden gündeme getirilen “Çocuk istismarına evlilik yoluyla af” düzenlemesine karşı 
bütün benzemezler olarak bir kez daha birleştik. Yıl boyunca İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması için propaganda 
yürüten çeşitli erkek gruplarının ve politikacıların ürettikleri yalan ve dezenformasyonla mücadele ettik, “doğ-
rusu böyle” dedik, kampanyalar yürüttük. 8 Mart gece yürüyüşlerimiz tıpkı LGBTİ+ Onur yürüyüşleri gibi kalıcı 
olarak engellenmeye çalışılıyor. İzin vermedik, vermeyeceğiz. LGBTİ+lar için ürettikleri nefret söylemi ve hedef 
göstermeleri kadınlar için de üretiyorlar; “Ezanı ıslıkladılar, ahlaksız pankartlarla aileye zarar veriyorlar, erkekleri 
öldürmek istiyorlar” propagandalarıyla ve hiçbir materyalin giremediği mecliste milletvekillerinin odalarına bıra-
kılan kitapçıklarla hak temelli mücadelemizin toplumsal meşruluğunu silmeye çalıştılar. Onlar saldırdıkça çoğal-
dık ve birleştik. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz dedik! Kadın cinayetlerine karşı eylem yapan kadınları tutukladılar, 
kayyum rektöre karşı eylem yapan öğrencileri tutukladılar, Boğaziçi üniversitesi LGBTİ+ kulübünü kapattılar, sivil 
toplumun sesini kısmak için STK’lara kayyum yasasını çıkarttılar. Pandemi gerekçesiyle infaz erteleme yasasını 
çıkartarak kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+lara şiddet uygulamış hükümlüleri, hayatta kalanlara yönelik bir koruma 
sistemi oluşturmaksızın serbest bıraktılar. Hayvan haklarını koruyacak yasa değişikliğini yapmadılar, beklettiler. 
LGBTİ+lara yönelik nefret söylemlerini korudular ve ürettiler. Çocukların haklarını korumayan, istismarı teşvik 
edici söylemleri üretenleri onlara sessiz kalarak, cezasızlıkla korudular. Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem 
planlarında bakanlıkların kendi taahhüt ettikleri cinsel şiddet kriz merkezleri 2020 yılında da açılmadı. Pilot uygu-
lama olmadı, bilgi veya veri paylaşılmadı, alanda çalışan STK’larla işbirliğine gidilmedi. Kutuplaştırıcı söylem ve 
uygulamalar, protesto hakkımızın engellenmesi pandemi gerekçe gösterilerek devam etti. 2020 yılı; ağır koşullar 
ve baskılar arttıkça isyanımızın, direniş ve dayanışmamızın da bir o kadar arttığı, yükseldiği bir yıl oldu.
 
2020 ayrıca tüm dünyada “Zoom yorgunları”nın yılıydı. CŞMD olarak bizler de dijital ortamda çok çalıştık, çok üret-
tik. Şubat ayında www.csdestek.org web sitemizin lansmanını gerçekleştirdikten sonra evden çalışma sistemine 
geçerek yüzyüze atölye ve etkinliklerimizi iptal ettik. Ne Var Ne Yok?! Yaygınlaştırma Programı’nı ilk kez dijital 
ortamda uyguladık. Değişim Benimle Başlar atölyelerinin materyal ve sunumlarını standartlaştırdık. Bu içerikleri 
çeşitli webinar ve online atölyeler olarak gerçekleştirdik. Cinsel istismar üzerine yazı dizisi, instagram canlı yayın-
ları, çocuk ve ergen odağında cinsel haklar üzerine 5 yayınlık bir podcast serisi ürettik. Hak temelli görsellerin kul-
lanımı ve kullanılmasının teşvik edilmesi için www.csgorselarsiv.org web sitesini açtık, tüm medya çalışanları ve 
yurttaş gazeteciler için bir hak temelli görsel havuzu oluşturduk. Yeni medya araçları ve dijital platformda araçlar, 
içerik üretimi, iletişim ve birçok başka konuda kapasite güçlendirici eğitimler aldık. Kurumsal sürdürülebilirliğimizi, 
organizasyon yapımızı, güvenli alanımızı ve ekibimizin iyi olma halini destekleyecek çalışmaları başlattık. Cinsel 
şiddet politika belgemiz, yolsuzluğa karşı etik yönetmeliğimiz, risk yönetimi, çocuk güvenliği gibi çeşitli politika 
belgelerimizi ve strateji planımızı oluşturmak üzere çalıştık. Destek sistemi Nerede?, Öyle Değil Böyle, Değişim 
Benimle Başlar, Çocukların Bedensel Söz Hakları ve Ne Var Ne Yok?! gibi projelerimizi sürdürdük. Engelliler, 
mülteciler ve farklı kimlikleri, ihtiyaçları olan hayatta kalanlar için daha kapsayıcı içerikler üretmeye çalıştık. Pay-
daşlarımızla ve özellikle yerel yönetimlerle işbirliği kurmak üzere iletişimi sürdürdük, cinsel şiddet başvurularına 
yönlendirme ve hukuk danışmanlığı çalışmalarımız devam etti. Savunuculuk konusunda da kapasitemizi güçlen-
direrek uluslararası ve kanıt temelli savunuculuk, raporlama ve cinsel şiddetten hayatta kalanların hak ihlallerini 
izleme üzerine ön çalışma ve hazırlıklar gerçekleştirdik. Bu yıl da paydaşlarımızdan, faydalanıcılarımızdan ve ta-
kipçilerimizden bizleri güçlendiren, heyecanlandıran bir çok geri bildirim aldık, izleme & değerlendirme çalışma-
larımızın kapsamını genişlettik. Tüm bu çalışmalara 2021 yılında da aynı motivasyon ve istekle devam edeceğiz. 
2021 yılı bize ne getirirse getirsin, birlikte dayanışarak, mücadele ederek güçleneceğimizi biliyoruz. 

Yalnız değiliz, yalnız yürümeyeceğiz! 

2021’de görüşmek üzere :)

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Merhaba

http://www.csdestek.org
http://www.csgorselarsiv.org
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BİZ KİMİZ?

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye’de 
cinsel şiddetin ikili cinsiyet kutuplaşmasının 
ötesinde herkesi ilgilendiren bir mesele olarak 
kapsayıcı, kesişimsel ve güçlendirici bir 
yaklaşımla ele alınmasına ihtiyaç duyan; 
kadın, LGBTİ+, çocuk, hayvan, göçmen 
hakları ve ekoloji hareketlerinde yer almış/
almaya devam eden aktivistler tarafından 
2014 yılında, İstanbul’da kuruldu. 

Sadece cinsel şiddet alanına odaklanan, yardım 
temelli değil hak temelli çalışan bir dernek ola-
rak, çalışmalarımızı Türkiye dahilinde yürütüyo-
ruz. Cinsel şiddetin; sistematik bir iktidar kurma/
pekiştirme aracı olduğunu, ataerki, genel ahlak, 
ikili cinsiyet sistemi, ırkçılık, milliyetçilik, türcü-
lük, yaşçılık ve benzeri iktidar mekanizmaların-
dan beslendiğini unutmadan, aralarında hiyerarşi 
kurmadan mücadeleyi büyütmeye çabalıyoruz. 
Cinsel şiddete herkesin maruz bırakılabileceğini 
biliyoruz, bu nedenle hitap ettiğimiz kitleyle ilin-
tili olarak kendimizi kadın, LGBTİ+, gençlik örgütü 
veya benzeri bir başlıkla sınırlı tanımlamıyoruz. 
Hem benzer hem farklı mücadele alanlarının ke-
sişimine imkan sunan kuir ve feminist bakış açı-
larını/ yöntemlerini benimsiyoruz, ürettiğimiz bilgi 
ve materyallerde bu kapsayıcılığı ve kesişimselli-
ği gözetiyoruz.

Cinsel Şiddetle Mücadele 
Derneği’nin vizyonu:

Cinsel şiddete dair var olan 
toplumsal algının; hayatta 
kalan bireyleri güçlendirecek, 
özgürleştirecek, her türlü 
tahakküm ve ayrımcılığı ortadan 
kaldıracak şekilde dönüştüğü, 
istisnasız tüm insanların ve 
hayvanların bedenlerinin kendine 
ait, özel ve değerli olduğu, 
sömürüden ve şiddetten uzak 
yaşama hakkına sahip olduğu 
bir dünya.
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NELER YAPIYORUZ?

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 ge-
liştiriyoruz. Etkin sosyal medya kullanımı, röportajlar, düzenli yayınlar, 
katıldığımız etkinlikler, yürüttüğümüz kampanyalar, ürettiğimiz görsel 
materyaller aracılığıyla bu dil ve yaklaşımı yaygınlaştırıyoruz.

ATÖLYE VE SEMİNERLER:

Cinsel şiddetin öğrenilen ve normalleştirilen bir olgu olduğunu, dolayı-
sıyla önlenebileceğini biliyor; bu alanda eksikliğini hissettiğimiz koruyu-
cu-önleyici çalışmaların artmasına yönelik atölye içerikleri hazırlıyor ve 
uyguluyoruz. Talep dahilinde ihtiyaca yönelik farklı atölye içerikleri ge-
liştirerek ihtiyaç gruplarına, ebeveynlere, gençlere, meslek uzmanlarına 
ve sivil toplum çalışanlarına yönelik bilgilendirici atölye ve seminerler 
düzenliyoruz. Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz bu atölyelerin değer-
lendirme ve raporlama yöntemleriyle veriye dönüşmesini sağlıyoruz. 

SAVUNUCULUK: 

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

DESTEK: 

Cinsel şiddetten hayatta kalanların haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik hiz-
met ve destek veren kişi, kurum ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini 
güçlendirici içerik çalışmaları yapıyoruz. Eğitim alanında çalışan meslek 
uzmanlarının çocuk ve gençlerle çalışabileceği atölye modülleri üreterek, 
koruyucu-önleyici çalışmaların artmasına katkı sunuyoruz. Kurum ve ku-
ruluşlara; taciz ve şiddeti önleme politika metinleri hazırlama süreçle-
rinde danışmanlık veriyoruz. Başvuran ihtiyaç sahiplerine yönlendirme ve 
kaynak desteği sağlıyoruz. Destek birimleri haritası hazırlıyor, öz yardım 
materyalleri üretiyor ve yaygınlaştırıyoruz.
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KURULUŞ

- Kurumsal Strateji
- Sosyal Kuluçka Merkezi

- Web Sitesi
- Aç�k Toplant�lar

- Fark�ndal�k Etkinlikleri - Atölye ve Seminerler
- Görsel Üretimler ve Sosyal Medya
- Kad�köy Ofis
- #BunuYapabiliriz Kampanyas�
- Kavram Tart�şmalar�
- Proje: Cinsel Şiddet Sustukça Artar; Hadi Konuşal�m!
- Proje: Ne Var Ne Yok?!
- Futbolda Cinsel Şiddet Davalar�

- Proje: Öyle Değil Böyle!
- Proje: Destek Sistemi Nerede?
- Ne Var Ne Yok?! - Yayg�nlaşt�rma
- “Değişim Benimle Başlar” Atölyeleri
- Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Atölyeleri
- Yerel Yönetimlerle İş Birlikleri
- Kampanya: “Çocuk Anlat�r Sen Dinle; İstismar� Önle!”
- Koşuyolu Ofis
- Futbolda Cinsel Şiddetle Mücadele Paneli

TARİHÇE

2018

- “Değişim Benimle Başlar” Atölyeleri
- Destek Sistemi Çal�şmalar�
- Ne Var Ne Yok?! Gençlik Çal�şmalar� 
- Çocuklar�n Bedensel Söz Haklar� 
   Yayg�nlaşt�rma Program�
- Cinsel Haklar İnsan Haklar�d�r Projesi
- Çocuk ve Ergen Odağ�nda Cinsel Haklar Podcast Serisi
- Görsel Arşiv Çal�şmalar�
- Savunuculuk Faaliyetleri
- Kamu Kurumlar�yla Çal�şmalar
- Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Politika Belgeleri 
  Çal�şmalar�
- Kapasite Güçlendirme Çal�şmalar� 
- Medya ve Dijital Aktivizm Çal�şmalar�
- Engelsiz İletişimÇal�şmalar�  

2020

2014

2015

2017

2019

- “Değişim Benimle Başlar” Atölyeleri
- Proje: Dilimizi Dönüştürüyoruz

- Ne Var Ne Yok?! - Yayg�nlaşt�rma   
- Kamu Kurumlar�yla İş Birliği

- Sempozyum: Futbolda Cinsel 
  Şiddet ve Cinsiyet Ayr�mc�l�ğ�

- Kampanya: #FutboldaCinsyetçiliğeSon
- Savunuculuk Çal�şmalar�

2016

- “Değişim Benimle Başlar” Atölyeleri
- Proje: Öyle Değil Böyle!

- Ne Var Ne Yok?! Gençlik Çal�şmalar�
- Güvenli İlişkiler Üzerine Konuşuyoruz

  Üniversite Seminerleri
- Çocuklar�n Bedensel Söz Haklar�     

   Yayg�nlaşt�rma Program�
- Proje: Cinsel Haklar İnsan Haklar�d�r

- Cinsel Şiddet Kavram Tart�şmalar�
- Kamu Kurumlar�yla İş Birliği

- Kapsay�c� Futbolu Düşlemek Etkinliği
- Savunuculuk Çal�şmalar�
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PROJE YÜRÜTTÜK

FAYDALANICIYA ATÖLYE, KAPASİTE GÜÇLENDİRME, YAYGIN-
LAŞTIRMA PROGRAMI  VE SEMİNER/WEBİNARLA ULAŞTIK

GENÇLE ATÖLYE VE SEMİNERLER 
KAPSAMINDA BULUŞTUK

FACEBOOK TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

INSTAGRAM TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

TWITTER TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

YOUTUBE TAKİPÇİSİNE ULAŞTIK

KİŞİYE HUKUKİ-SOSYAL DANIŞMANLIK VE 
YÖNLENDİRME DESTEĞİ SAĞLADIK

KİŞİYE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI VE KAYNAK 
DESTEĞİ SAĞLADIK

SAVUNUCULUK VE AĞ KURMA  
TOPLANTISINA KATILDIK

SAVUNUCULUK RAPORU HAZIRLADIK

BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK

BASIN TOPLANTISI YAPTIK

ŞEHİRDE ETKİNLİK YÜRÜTTÜK

KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ ALDIK

YAYIN ÇIKARDIK

VİDEO HAZIRLADIK

2020’DE ?NELER 
YAPTIK
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PROJELER

DEĞİŞİM BENİMLE BAŞLAR!
Cinsel şiddet ve istismarın azalması için 
toplumda yanlış bilinenleri değiştirmek, 
koruyucu-önleyici çalışmaları yaygınlaş-
tırmak, cinsel şiddetle mücadelede birey 
olarak bizlere düşen sorumlulukları hatır-
latmak ve farkındalık yaratmak için hazır-
ladığımız “Değişim Benimle Başlar” projesi 
2020 yılında da devam etti. Farklı ihtiyaç 
gruplarına yönelik hazırladığımız 5 atölye 
modülünü pandemi koşullarında yüzyüze 
eğitim kısıtından dolayı az sayıda gerçek-
leştirerek, içerikleri dijitalleştirme yolunda 
adımlar attık. Hayvana Yönelik Cinsel Şid-
detle Mücadele Atölyesini Hayvan Hakları 
İzleme Komitesi ile birlikte yürütmeye de-
vam ettik. 

2020 yılında 2 şehirde 2 tam 
günlük yüzyüze atölye 
gerçekleştirerek 35 kişiye 
ulaştık. Atölye içeriklerimizi 
dijitale aktardığımız 
çalışmalarla 9 webinarla 
322 kişiye ulaştık. 

Devrek Sevimli Patiler ve Devrek Kent Konseyi, Zonguldak 7.2.2020 Şiddetsizlik Merkezi, İstanbul 12.1.2020 
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PROJELER

Proje kapsamında uyguladığımız 
5 farklı atölye içeriği: 

MOD 1)  
Flört Şiddeti ve Güvenli İlişkiler:
Flört şiddeti; tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki 
yaygın mitler, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, güvenli 
ilişkinin özellikleri

MOD 2) 
Cinsel İstismara Koruyucu Önleyici Yaklaşım: 
Çocuklarla çalışırken hak temelli yaklaşım, çocuklar 
için onay ve sınır kavramları, cinsel istismarın tanımı ve 
biçimleri, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım ve 
müdahale yöntemleri 

MOD 3) 
Cinsel Şiddet, Kavramlar ve Mücadele Yöntemleri: 
Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel şiddet; 
tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki yaygın mitler, 
güçlendirici dil ve yaklaşım

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

MOD 5) 
Cinsel Şiddet Alanında Hak temelli Habercilik: 
Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, cinsel şiddetten 
hayatta kalanlara hak temelli yaklaşım, toplumsal 
algı ve yanlış inanışlar, cinsel şiddet haberlerinde 
güçlendirici dil ve yaklaşım 
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PROJELER

“NE VAR NE YOK?!” GENÇLİK ÇALIŞMALARI

2020 yılında da Ne Var Ne Yok?! Gençlik 
Programı aracılığıyla flört şiddeti, güvenli 
ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay kültürü 
konularında atölye ve seminerler 
düzenleyerek koruyucu-önleyici yaklaşımın 
yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı 
sürdürdük.

2019’dan beri aldığımız EMpower Vakfı desteği ile, Der-
neğimize üniversite öğrenci oluşumları ve bölüm öğretim 
üyeleri tarafından gelen seminer taleplerine cevaben İs-
tanbul, İzmir, Eskişehir ve Ankara’daki 7 farklı üniversite ile 
çevrimiçi platformlarda yürüttüğümüz “Güvenli İlişkiler 
Üzerine Konuşuyoruz” webinarları ile 18-24 yaş arası 187 
gence ulaştık. 

Bu yıl gençlik çalışmalarında ilk kez paydaşlarımız arasına 
belediyeleri de katarak Kasım ayında İstanbul’daki beledi-
yelerde çalışan 21 belediye personeli ile 4 yarım günlük 
çevrimiçi “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışma 
Kapasite Güçlendirme Atölyesi”ni gerçekleştirdik.

“Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak” isimli uygulama kitabını yıl boyunca talep eden meslek 
uzmanlarına ulaştırmaya devam ederek 2020 sonu itibariyle toplamda yaklaşık 1000 eğitimci ve meslek 
uzmanının kitaba erişimini sağladık. 

Uygulama kitabının etki alanını ölçmek ve raporlaştırmak için “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalış-
mak Uygulama Kitabı Etki Değerlendirme Raporu”nu yayımladık. Sosyal medyada üretmeyi sürdürdüğü-
müz içeriklerle onay kavramı, kişisel sınırlar, flört hakları ve güvenli ilişkilerin özellikleri üzerine farkındalık 
yaratmaya ve koruyucu-önleyici yaklaşımı yaygınlaştırmaya devam ettik.

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/01/nvny_Uygulama_Kitabi_Arastirma_Raporu.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/01/nvny_Uygulama_Kitabi_Arastirma_Raporu.pdf
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“ÇOCUKLARIN BEDENSEL SÖZ HAKLARI”    
  YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMI

Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Ataşehir, Kartal, Sarıyer, Beylikdüzü ve 
Küçükçekmece Belediyeleri Toplumsal Eşitlik Birimleri, Kadın 
Dayanışma ve Danışma Merkezleri, Sosyal Hizmet ve Bilim 
Sanat Merkezleri çatısı altında çalışan ruh sağlığı uzmanları 
kendi belediyelerinde seminerler yürütmeyi sürdürdüler. Şu-
bat ayı içerisinde iki süpervizyon toplantısı gerçekleştirerek 
hem deneyim paylaşımında bulunduk hem de cinsel istismar 
konusunda mevcut hukuki süreçlere dair konuşma ve güçlen-
me fırsatı bulduk.

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı İstanbul Aile Danış-
manlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM) 
bünyesinde çalışan psikolog, çocuk 
gelişim uzmanı ve sosyal hizmet 
uzmanları ile bir araya geldik. 4 gün 
süren uygulayıcı atölyesini tamamla-
yan uzmanlar, sahada çocuğa yönelik 
ihmal ve istismar farkındalığı ve ço-
cukların bedensel söz hakları konula-
rındaki çalışmalar yaygınlaştırmaya 
devam ettiler.

Pandemi koşullarına uyum sağlamak 
amacıyla başladığımız dijitalleşme 
süreci kapsamında içeriklerin online 
ortama aktarılması ve seminerlerin 
uzaktan sürdürülebilmesine yönelik 
çalışmalar 2021 yılında da devam 
edecek.

2019 yılında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) Çocuk Fonu desteği ile 
bir program haline getirdiğimiz “Çocukların Bedensel Söz Hakları” isimli 
çalışmamız 2020 yılında devam etti.
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DESTEK SİSTEMİ NEREDE?

Destek Sistemi çalışmaları kapsamında cinsel şid-
detten hayatta kalanlar ve yakınlarından gelen ta-
leplere yönelik yönlendirme ve danışmanlık faaliyet-
leri yürüttük, 2020 yılında 74 kişiye hukuki ve sosyal 
danışmanlık sağladık. Hayatta kalanlara yönelik 
yaptığımız destek çalışmalarının etkisini anlamak ve 
verdiğimiz danışmanlıkların izlemesini bu yıl gerçek-
leştirdik.

2018 yılında cinsel şiddetten hayatta kalanların fay-
dalanabilmesi için hazırladığımız csdestek.org web 
sitesinin tanıtımını 27 Şubat  2020’de İstanbul İsveç 
Başkonsolosluğu’nda yaptık. Türkiye’de ilk defa sa-
dece cinsel şiddete maruz bırakılanlara hitap eden 
ve cinsel şiddet sonrası hayatta kalanları destekle-
meye odaklanan bir kaynak olarak ortaya çıkan cs-
destek.org’un tanıtımına çok sayıda meslek uzmanı, 

Cinsel şiddetten hayatta kalanların güçlenmesi, destek birimlerine 
daha fazla erişmeleri ve haklarından daha fazla faydalanmaları için 
yürüttüğümüz destek sistemi çalışmalarına bu yıl da devam ettik. 

http://csdestek.org
http://csdestek.org
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gazeteci, kamu ve yerel yönetimlerin ilgili kurumlarından 
temsilciler katıldı. Tanıtımda cinsel şiddet yaşayanların 
hakları ve ihtiyaçlarını vurgulayan bilgiler vererek kamu-
oyunu ve otoriteleri sorumluluklarını yerine getirmeye 
çağırdık, cinsel şiddet alanında çalışan farklı uzmanlarla 
yaptığımız video röportajlarda cinsel şiddet sonrası des-
tek birimlerini ve işlevlerini konuştuk.

Cinsel şiddet alanında 
çalışan uzman ve aktivis-
tilerden aldığımız öneri 
ve geri bildirimleri de-
ğerlendirerek destek ça-
lışmaları üretimlerini ve 
web sitesinin erişim ağını 
genişletme çalışmalarına 
başladık. Siteyi İngilizce 
dilinde erişime açtık, Tür-
kiye vatandaşı olmayan 
ancak Türkiye’de yaşa-
yanlar için cinsel şiddet 
sonrası başvuru süreç-
leriyle ilgili bilgilerin yer 
aldığı “TC Vatandaşı 
Değilim” sekmesini ek-
ledik. Şiddet sonrası hiz-
met sağlayan kurumlarla 
görüşülerek hazırlanan 
İstanbul Birimler Hari-
tası’nda yer alan kurum-
ların iletişim bilgilerini 
güncelledik. 2021 yılında 
csdestek.org içerik ge-
liştirme ve sitenin Arapça 
ve Kürtçe dillerinde erişi-
me açılması için çalışma-
larımız devam edecek.

Bunların yanı sıra, destek sistemi çalışmaları kapsa-
mında ürettiğimiz materyalleri göçmenlerin ihtiyaç 
duyabileceği bilgileri ekleyerek güncelledik, Arapça, 
Kürtçe ve İngilizce dillerinde uyarlamasını yaptık. 

Materyalleri dijital ortamda pay-
laştık, ilgili kurumlara basılı 

hallerini gönderdik. Bu ma-
teryallerin Türkçe versi-
yonlarını İstanbul’un üç 
ilçesindeki Aile Sağlığı 
Merkezleri, Muhtarlıklar 
ve Sosyal Dayanışma 
Vakıflarına dağıttık, çalış-

ma kapsamında 25 kamu 
kurumunu ziyaret ettik. 

2021’de materyal dağıtımına 
devam edeceğiz. 

Destek sistemi çalışmalarının erişim ağını genişletme 
çalışmaları kapsamında ürettiğimiz videolara işaret 
dili çevirileri ekledik. csdestek.org’un erişim ağını ge-
nişleterek engellilere yönelik erişim entegrasyon ça-
lışmalarına 2021 yılında da devam edeceğiz.

İşaret dili eklenmiş videolara  buradan erişebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWmF0AM1mKg&list=PL89lJ-KSHtYxsbdNXoTKbYF5pTa25m8_O
http://Siteyi 
https://csdestek.org/istanbul-birimler-haritasi
https://csdestek.org/istanbul-birimler-haritasi
https://csdestek.org/brosurler
https://csdestek.org/brosurler
https://www.youtube.com/watch?v=oW_sOpo8jnc&list=PL89lJ-KSHtYyjGG6goddB7k8HCvn_s_Lc
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“CİNSEL HAKLAR İNSAN HAKLARIDIR”    

Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak bilinen 
Ocak ayında, rahmi olan her birey rahim ağzı kanse-
ri riskini taşıdığını; trans erkek, non-binary ve akışkan 

cinsiyetten rahmi olan her 
bireyin bu farkındalık kam-
panyalarına dahil edilme-
sinin önemini dile getirdik. 
Her kadının rahmi olmadığı, 
rahmi olan herkesin kadın 
olmadığını ve cinsiyet ol-
gusunun genitaller üzerin-
den tanımlanamayacağını 
tekrar vurguladık.

Şubat ayında daha çok 
soru, daha çok güven, 
daha haz dolu iletişim ve 
ilişkiler için onay kavra-
mını yeniden ele aldık.

Pandeminin ortaya çıkışı ile 
birlikte ilişkilerimizde diji-
tal araçların daha fazla yer 
bulması ile birlikte Mart 
ayında karantina koşul-
larında da, sınırları unut-
madığımız, onaya dayalı, 
daha güvenli sexting için 
önerilerde bulunduk.

Mart ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 
ve hazırlıklarını tamamladığımız “Gençlerin  
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgilerine 
Erişiminde Güncel ve Çevrimiçi Modeller” 
isimli  paneli pandemi nedeniyle iptal etme 
kararı verdik. Dijitalleşmenin hayatımızda, 
bilgiye erişimde ve iletişimde hızla yer bul-
maya devam edeceği 2021 yılında yeni mo-
deller ve araçların etkisini izlemeye devam 
edeceğiz.

Nisan ayında şiddet 
içermeyen flört ilişkileri 
için bilgilenmek, şidde-
ti fark etmek, şiddete 
müdahale etmek ve 
dur demek; dijital or-
tamlarda da önceli-
ğimiz olsun dedik ve 
dijital şiddetin tanımı 
ve türleri üzerine 
söz ürettik.

2019 yılı kasım ayında Sağlıkta 
Genç Yaklaşımlar Derneği 
ortaklığında başladığımız 
“Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır!” 
Projesi 2020 yılı Nisan ayına dek 
dijital üretimler aracılığı ile 
gençlere seslenmeye devam etti.

http://sagliktagenc.org/
http://sagliktagenc.org/
https://cinselsiddetlemucadele.org/projeler/cinsel-haklar-insan-haklaridir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/projeler/cinsel-haklar-insan-haklaridir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/01/15/rahim-agzi-kanseri-rahmi-olan-herkesi-ilgilendirir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/02/14/hic-onlara-sordun-mu/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/03/27/karantina-gunlerinde-sexting/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/05/13/dijital-olmasi-fark-eder-mi/
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GÖRSEL ARŞİV [csgorselarsiv.org]

2020 yılında toplumsal dönüşüm için medyanın dönüştürücü gücünü  
kullanmak, medya ve basın mensuplarının cinsel şiddet haberlerinde hak 
temelli görsel kullanmalarını teşvik etmek ve görsellere ulaşmalarını 
kolaylaştırmak amacıyla stock fotoğraf sitesi mantığı ile çalışan 
csgorselarsiv.org sitesini kullanıma açtık. 

Kullanıcılar ve fotoğrafçıların üye olarak yarar-
landığı site hak temelli görsellerin az oluşu, imaj 
bankalarından, gazetelerin görsel havuzlarından 
alınan temsili görsellerin cinsel şiddete dair yanlış 
inanışları yeniden ürettiği, haberlerde kullanılan 
görsellerin şiddete maruz bırakılanın haklarını gö-
zetmediği, önceki haberlerin aynı şekilde tekrar-
lanmasıyla aynı yanlışların yapıldığı eleştirilerini 
dikkate alarak oluşturuldu ve bu alandaki açığı ka-
patmayı amaçladı. 

2017 yılından beri gerçekleştirdiğimiz atölyeler ve 
kurduğumuz işbirlikleri ile medya ve basın emek-
çileri özellikle cinsel şiddet haberleri yaparken ya-
şadıkları sorunları bizimle paylaştı, bu sorunların 
başında haberlerde kullanabilecekleri görsellerin 
yokluğu  geliyordu. Fotoğrafçılar, grafik tasarımcı-
lar, görsel iletişim çalışanlar, aktivistler, karikatü-
ristlerle iki görsel üretim atölyesi gerçekleştirdik, 
son  atölyeden sonra bir eylem planı hazırladık 
ve bu plan doğrultusunda bir çağrı yaparak kadın 
ve LGBTİ+ fotoğrafçılardan fotoğraf istedik. 16 
fotoğrafçının katkısıyla bu arşivi hayata geçirme 
imkanımız oldu. Cinsel şiddet öğrenilen, normal-
leştirilen, sosyal yollarla inşa edilen ve aktarılan 
bir şiddet biçimidir. Medya da bu kültürel üretimin 

en önemli parçası. Kültür yoluyla aktarılan cinsel 
şiddetin, yine kültür yoluyla, algı değişimiyle dur-
durulabileceğine, önlenebileceğine inanıyoruz. 
İçinde bulunduğumuz, hızlı tüketimin gerçekleştiği 
iletişim çağında, medya kurumlarını ve gazetecile-
ri sorumluluk alarak yaygınlaştırdığı dil ve görsel 
üretimlerle bu değişimin olumlu yönde parçası 
olmaya çağırdık ve Kasım 2020’de Görsel Arşivin 
lansmanını gerçekleştirdik. 

Lansman kapsamında 5 ayrı basın kuruluşundan 
gazeteci, yazar ve fotoğrafçı ile bir basın toplantısı 
ve gazeteci Çiçek Tahaoğlu ve fotoğrafçı Serra Ak-
can ile instagram canlı yayın gerçekleştirdik. 

http://csgorselarsiv.org
https://csgorselarsiv.org
http://csgorselarsiv.org
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PODCAST 
ÇOCUK & ERGEN ODAĞINDA CİNSEL HAKLAR 

Kamuoyunda tepkilere neden olan cinsel istismar faillerine 
evlendirme yoluyla af getirecek yasa tasarısı tartışmaları ile 
birlikte çocuklar ve ergenlerin bedensel ve cinsel haklarını 
odağa alan bir podcast serisi yayınladık. Hazırladığımız bu 
seriyle, çocuk hakları alanında çalışan 5 uzman ile çocuk-
ların evlilik yoluyla cinsel istismarını, evliliklerin beslendiği 
toplumsal arka planı, evliliklerin hangi hak ihlallerini bera-
berinde getirdiğini, çocukların hangi haklarının görünmez 
kılındığı ve göz ardı edildiğini tartışarak çocuk haklarını mer-
kezinde bütüncül bir yaklaşımla ele aldık.

Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde yapılması planlanan, 
faille cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun evlendirilme-
si değişikliği üzerine #İstismarınAffıOlmaz  diyerek  çocuk-
ların evlilik yoluyla istismarının meşrulaştırılmasına zemin 
hazırlayan algıya karşı hak temelli içerik üretimi gerçekleş-
tirdik. Bu doğrultuda cinsel istismar, çocuğun bedensel söz 
hakları ve çocuk hakları konusunda Mayıs - Ekim 2020 ta-
rihleri arasında yazı dizileri, podcastler ve instagram canlı 
yayınlarından oluşan içerikler hazırladık. 

BAŞLIKLAR VE KONUKLAR
- Genç Evlilik mi Çocuk İstismarı mı? / Avukat Aslı Karataş (Sebuka)
- Ergen Cinselliği ve Flört Hakkı / Avukat Seda Akço (Hümanist Büro)
- Kapsamlı cinsellik eğitimi korur mu? / Seksolog Rayka Kumru
- Cinsiyet Kimliği Çeşitliliği: Eşitsizlik ve Şiddet / Psikiyatrist Koray Başar
- Çocuk Hakları Savunuculuğunda Yaklaşım ve Medya / Çocuk Hakları Aktivisti Ezgi Koman 

Podcastleri buradan dinleyebilirsiniz.

CİNSEL İSTİSMAR YAZI DİZİSİ

Çocukların cinsel istismarının mecliste 
meşrulaştırılmasının yeniden gündeme 
gelmesiyle #İstismarınAffıOlmaz diyerek 
bir yazı dizisi hazırladık. 

Yazı dizisi; 
1- Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar: Tanımı ve Farklı Türleri 
2- Cinsel İstismarla Mücadelede Yaklaşım Ne Olmalı?
3- Cinsel İstismar Hakkında Yanlış Bilinenler
4- Cinsel İstismar ve Hak Odaklı Habercilik 
bölümlerinden oluşuyor. 

Yazı dizisini buradan okuyabilirsiniz.

https://cinselsiddetlemucadele.org/projeler/cocuk-ve-ergen-odaginda-cinsel-haklar/
https://cinselsiddetlemucadele.org/projeler/cocuk-ve-ergen-odaginda-cinsel-haklar/
https://cinselsiddetlemucadele.org/cinsel-istismar-yazi-dizisi/
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DESTEK SİSTEMİ YAYINLARI

Destek Sistemi çalışmaları kapsamında cinsel şiddet-
ten hayatta kalanlara yönelik hazırladığımız Benim 
Suçum Değil – Cinsel Şiddet/Cinsel Saldırıdan Hayat-
ta Kalanlar için Faydalı Bilgiler Kitapçığı, Destek 
Sistemi Nedir? Cinsel Şiddet/Cinsel Saldırıdan 
Hayatta Kalanlar için Öz Yardım Bilgileri ve cs-
destek.org tanıtım broşürlerini geçen yıl güncel-
lemiştik, bu yıl ise Benim Suçum Değil kitapçığına 
Türkiye’de yaşayan göçmen ve mültecilere yönelik 
başvuru süreçleriyle ilgili bilgiler ekledik, aynı za-
manda tüm materyalleri İngilizce, Arapça ve Kürtçe 
dillerine çevirdik ve bastık. 

BENİM SUÇUM DEĞİL 
– CİNSEL ŞİDDET/CİNSEL SALDIRIDAN HAYATTA 
KALANLAR İÇİN FAYDALI BİLGİLER KİTAPÇIĞI 
(İngilizce, Kürtçe, Arapça)

CSDESTEK.ORG TANITIM BROŞÜRÜ
(İngilizce, Kürtçe, Arapça)

Destek Sistemi yayınlarına 
csdestek.org/brosurler 
adresinden ulaşılabilir.  

DESTEK SİSTEMİ NEDİR? 
CİNSEL ŞİDDET/CİNSEL SALDIRIDAN HAYATTA
KALANLAR İÇİN ÖZ YARDIM BİLGİLERİ 
(İngilizce, Kürtçe,  Arapça)

http://csdestek.org/brosurler
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‘Değişim Benimle Başlar’ atölyeleri için hazırladığımız içe-
riklerden oluşan 5 animasyon video yayınladık. Videolarda 
cinsel şiddetle mücadeleye kendimizden başlayabilmek için 
yapabileceklerimizi her birinde 10 madde olarak sıraladık.

Video Serisi: 

1-  Flört Şiddetini Önlemek İçin Yapabileceklerimiz var!

2-  Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadelede 
 Yapabileceklerimiz var!

3-  Cinsel Şiddetle Mücadelede Yapabileceklerimiz Var!

4-  Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadelede 
 Yapabileceklerimiz Var!

5-  Medyanın Cinsel Şiddetle Mücadelede 
 Yapabilecekleri Var!
 
Videolara youtube hesabımızdan erişebilirsiniz.

VİDEO SERİSİ: 
CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELEDE 
YAPABİLECEKLERİMİZ VAR!

NE VAR NE YOK?! GENÇLERLE GÜVENLİ İLİŞKİLER ÜZERİNE ÇALIŞMAK 
UYGULAMA KİTABI ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İlk aşaması 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleşen 
ve temelde flört şiddeti, akran zorbalığı ve dijital şiddetle 
mücadelede okul psikolojik danışmanları ile branş öğret-
menlerinin kapasitelerini artırmayı hedefleyen Ne Var Ne 
Yok?! Projesi kapsamında eğitimcilere yönelik bilgilendirici 
nitelikte “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak Uy-
gulama Kitabı”nı hazırlamıştık. Güncellenerek ve genişleti-
lerek ikinci baskısını yapan uygulama kitabı bugüne kadar 
yaklaşık 1000 eğitimci ve uzmana postayla ulaştırılmış ve 
çevrimiçi erişime açılmıştı. Uygulama kitabının yarattığı et-
kiyi anlamak ve bu etkiyi en üst düzeye çıkarabilmek için ya-
pılan araştırmanın ardından 2020 yılı sonunda “Uygulama 
Kitabı Etki Değerlendirme Raporu”nu yayımladık. Uygula-
ma kitabını kullanan eğitimci ve uzmanların 37’si ve eğitim-
cilerin ulaştığı gençlerden 39’u ile Tuba Emiroğlu tarafından 
gerçekleştirilen içerik analizi, anket, birebir görüşme ve odak 
grup görüşmesi yoluyla hazırlanan rapor; hem eğitimcilerin 
hem de gençlerin flört şiddeti, sanal şiddet, güvenli ilişkiler 
kavramlarına yönelik bilgi düzeyindeki pozitif yönlü artışa, 
tutum ve davranış ile beceri dönüşümleri ve gençler arası 
ilişkilerde şiddet eğiliminin azalmasına dair önemli veriler 
sunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=pR-gxNFFwOM&list=PL89lJ-KSHtYyWQBNx_LY99y-k8ds0BNLJ
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/01/nvny_Uygulama_Kitabi_Arastirma_Raporu.pdf
https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2021/01/nvny_Uygulama_Kitabi_Arastirma_Raporu.pdf
http://cinselsiddetlemucadele.org/yayinlar/futbolda-cinsel-siddet-ve-cinsiyet-ayrimciligi/
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CŞMD ERİŞİLEBİLİR İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

2020 yılı içinde düzenlediğimiz csdestek.org lans-
manında bir araya geldiğimiz cinsel şiddet alanında 
çalışan farklı uzmanlarla video röportajlar yaptık. 
Cinsel şiddet sonrası destek birimlerini ve işlevlerini 
konuştuğumuz bu 9 adet videoya işaret dili çevirisi 
ekledik. 

#erişilebiliriletişim

Ayrıca derneğin en çok izlenen üç videosuna (Çocuk-
lar için Onay, Kampanya: Öyle Değil Böyle, Destek 
Sistemi Nedir?) işaret dili çevirisi ekledik. 

İşaret dili eklentisi yaptığımız tüm videoları #erişi-
lebiliriletişim etiketiyle CŞMD Youtube kanalımıza 
ekledik, böylece videolara toplu olarak da hızlıca ula-
şılabiliyor.

CŞMD olarak engelli bireylerin cinsel 
şiddet konusunda doğru bilgiye 
ulaşmalarını sağlamak amacıyla 
2020 itibariyle erişilebilir iletişim 
çalışmalarına başladık.

Video görüntüsünde Feminist Avukat Hülya Gülbahar konuşurken, ekranın 
sağ tarafında işaret dili tercümanı konuşulanları işaret diline tercüme 
ederken görülüyor. Konuşulanlar ayrıca eş zamanlı olarak altyazı ile 
ekranın  alt kısmında akıyor.

‘Çocuk ve Ergen Odağında Cinsel Haklar’ isimli 
podcast serisinde bir cinsel şiddet türü olan ço-
cukların evlilik yoluyla istismarını, çocukların in-
san haklarını merkezde tutarak bütüncül bir ba-
kış açısıyla tartışmayı amaçladık. Bu podcastler 
önce deşifre edildi, bu deşifreler bir işaret dili çe-
virmeni ve bir sağır kişi tarafından gözden geçiri-
lerek cümle uzunlukları ve yapıları işitme engelli 
bireylerin en etkili biçimde anlayabileceği şekilde 
revize edildi.  

Okuma metinlerine disleksi tanısı olan bireylerin 
erişilebilirliğini arttırmak için ‘Destek Sistemi’ 
materyallerindeki italik karakterler kaldırıldı ve 
okunması kolay harf karakterleri seçilerek me-
tinler yeniden düzenlendi.

İlerleyen dönemde de engellilik perspektifini 
ana-akımlaştırarak üretimlerimizi ve faaliyetle-
rimizi herkes için erişilebilir kılmaya devam ede-
ceğiz. 

https://csdestek.org
https://www.youtube.com/watch?v=IW4RJSwdTQg&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=IW4RJSwdTQg&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=DRXnOaua4R0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=rAYiNqUnmhE
https://www.youtube.com/watch?v=rAYiNqUnmhE
https://www.youtube.com/watch?v=oW_sOpo8jnc&list=PL89lJ-KSHtYyjGG6goddB7k8HCvn_s_Lc
https://www.youtube.com/watch?v=rAYiNqUnmhE
https://www.youtube.com/watch?v=IW4RJSwdTQg&t=34s
https://cinselsiddetlemucadele.org/projeler/cocuk-ve-ergen-odaginda-cinsel-haklar/
https://www.youtube.com/watch?v=DRXnOaua4R0&t=25s
https://cinselsiddetlemucadele.org/projeler/cocuk-ve-ergen-odaginda-cinsel-haklar/
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YAYINLAR

CŞMD 2020 CİNSEL ŞİDDET SONRASI 
DESTEK ÇALIŞMALARI 
ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak kuruldu-
ğumuz zamandan beri toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet biçimlerinin 
görünürlüğünün artmasını, önleyici çalışmalarla 
cinsiyet temelli şiddeti ortaya çıkmadan önce en-
gellemeyi hedefleyen çalışmalar yapıyoruz. Destek 
Sistemi çalışmaları kapsamında bu şiddetin yarat-
tığı hasarın en aza indirilmesi, hayatta kalanların 
haklarını biliyor ve haklarından yararlanabiliyor 
olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla, 
cinsel şiddet sonrası hayatta kalanlar ve yakınla-
rından gelen taleplere yönelik yönlendirme ve da-
nışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz. Bunun yanı sıra 
“csdestek.org” web sitesi ile ihtiyaç sahiplerini hu-
kuki, psikolojik, tıbbi ve ihtiyaç duyabilecekleri farklı 
konularda desteklemeyi hedefliyoruz. 2020 yılında 
yürüttüğümüz bu faaliyetlerin etkisini anlayabilmek 
için bir etki değerlendirme araştırması yürüttük. Bu 
çalışmanın sonucunda Aralık ayında araştırmayı 
yürüten Tuba Emiroğlu tarafından “Cinsel Şiddet 
Sonrası Destek Çalışmaları Etki Değerlendirme Ra-
poru” yazıldı. Bu araştırmada çalışmaların etkisini 
iki boyutta ölçtük. Bunlardan ilki telefonla ve maille 
derneğe yapılan başvurulara ilişkin sürecin değer-
lendirilmesi, ikincisi ise csdestek.org’un bilinirlik ve 
etki potansiyelinin incelenmesiydi.

Araştırmanın sonucunda Cinsel Şiddetle Mücadele 
Derneği’ne 2020 yılı boyunca başvuran hayatta ka-
lan ve yakınlarının talep ve ihtiyaçlarına ışık tutabi-
lecek veriler elde ettik. Derneğin 2020 yılında lans-
manını yaptığı www.csdestek.org web sitesinin de 
faydalanıcılar üzerindeki etkisini ölçmeye çalıştık. 
Bu rapor ile derneğin destek ve yönlendirme çalış-
malarının başvurucular üzerindeki etkisini ölçmek, 
böylelikle çalışmalarımızı nasıl geliştireceğimiz ko-
nusunda bilgi edinebilmeyi amaçlıyoruz.

https://csdestek.org
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ETKİNLİKLER

24 Haziran’da Şişli Belediyesi Komşu Masa 
personeline yönelik online olarak ‘Cinsel 
Şiddet: Tanım ve Kapsamına Giriş’ konulu 
bir atölye yürüttük. Şiddet türleri, toplumsal 
cinsiyet temelli kavramlar, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, şiddet başvurusuna ilişkin yakla-
şımlar, maruz kalanın beyanı, onay ve cinsel 
şiddete ilişkin mit ve gerçeklere ilişkin detaylı 
bilgiler verdik. 

Berlin’de bulunan ‘Puduhepa Dayanışma 
için Kadın İnisiyatifi’nin düzenlediği ‘Pudu-
hepa Konuşmaları’na 3 kez konuk olduk.  23 
Haziran’da  ‘Cinsel Şiddet’, 16 Eylül’de ‘Flört 
Şiddeti’,  27 Ekim’de ‘Destek Sistemi ve Öz-
yardım’ konularında atölyeler gerçekleştirdik.

“Medyada Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli 
Habercilik Nasıl Yapılmalı?” konusunda  Sos-
yal Fayda için Veri Bilimi Programı’na içerik-
lerini oluşturmaları için 14 Eylül 2020’de yap-
tığımız toplantı ile destek verdik. 

Öz savunma tekniklerini öğrenmek için bira-
raya gelen bağımsız kadınlardan oluşan ‘Öz-
savunma Grubu’yla 26 Ekim ve 26 Kasım ta-
rihlerinde bir araya gelerek ‘Flört Şiddeti’ ve 
‘İstanbul Sözleşmesi & 6284 nolu Kanun’ 
konularında webinar gerçekleştirdik.

KATILDIĞIMIZ PANEL, ATÖLYE VE SEMİNERLER

26 Nisan’da Pavones Psikoloji’nin düzenlediği 
Pavones Sohbetleri instagram canlı yayınına 
konuk olarak ‘Cinsel Şiddet ve Cinsel Şiddet 
Sonrası Destek Sistemi’ üzerine konuştuk.

17 Haziran’da Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme 
Ortaklık Ağı etkinlikleri kapsamında Yöret 
Vakfı’nın düzenlediği Ceza İnfaz Yasası tartış-
maları bağlamında “Cinsel İstismarla Müca-
delede Toplumsal Algı ve Dönüşüm” isimli 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

20 Haziran’da Uluslararası İstanbul Vegfest 
kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen Kuir 
Vegan Tahayyüllerimiz panelinde konuşma 
yaptık, kuir ve veganizmin keşiştiği noktalar 
ile bütünleşik hak ve özgürlük mücadelelerine 
dair konuştuk. Vegan Derneği Türkiye youtu-
be hesabında buradan izleyebilirsiniz.

Atölye kayıtlarını PUDUHEPA e.V. soundcloud 
hesabından dinleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5v6IChjm0k&t=1s
https://soundcloud.com/user-666755887-465528796
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17 Ekim’de İstanbul  Kadın Müzesi’nin düzenle-
diği #BanaBirakacaginizGelecek - Kız Çocukları 
ve İklim Krizi Sergisi kapsamında Vegan Femi-
nizm sunum ve söylesişi gerçekleştirdik.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mü-
cadele Günü kapsamında Marmara ve Başkent 
Üniversiteleri Tıp Öğrencileri Birlikleri’nin düzen-
lediği webinarlarda ‘Destek Sistemi’ ve başvuru 
yapılmasının önündeki engelleri konuştuk. 

6 Aralık’ta, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği 
(SGYD) ve Gençlik Örgütleri Forumu’nun (Go-
For) farklı alanlarda çalışan gençlik kuruluşla-
rını bir araya getirdiği 16 günlük aktivizm kap-
samında gerçekleştirdiği “Gençlik Hakları İçin 
Dijital Gençlik Festivali” kapsamında “Top-
lumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” panelinde Ne 
Var Ne Yok?! gençlik çalışmalarımızı ve koruyu-
cu-önleyici yaklaşımın önemini aktardık.

19 Kasım’da yaptığımız canlı yayında Çiçek Tahaoğlu 
gazetecilerin yaşadığı zorluklar ve gazetelerin şiddet/ 
cinsel şiddet haberleri yaparken kullandığı dil ve görsel-
lerin  kullanımı ile ilgili  genel bir değerlendirme yaptı. 
Serra Akcan ise fotoğraf arşivi nedir, bir fotoğrafçı ola-
rak arşiv tutarken nelere dikkat edilmeli,  hak temelli 
fotoğraf çekimi hakkında bilgi vererek özellikle  kadın 
cinayetleri üzerinden dava izleme deneyimlerini ve ha-
yatta kalan üzerinden temsili ya da kişinin görselinin 
kullanım sınırları ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. 

26 Mayıs’ta yaptığımız canlı yayında Çocuk 
Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin’le çocuk 
hakları bağlamında cinsel istismar üzerine, 28 
Mayıs’ta ise Avukat Burcu Uçuran’la cinsel is-
tismar yasa tasarısı üzerine konuştuk. 

Canlı yayın söyleşilerimizi Instagram IGTV’den izleyebilirsiniz.

CİNSEL ŞİDDET HABERLERİ İÇİN 
GÖRSEL ARŞİV SÖYLEŞİSİ

CİNSEL İSTİSMAR SÖYLEŞİLERİ

DÜZENLEDİĞİMİZ CANLI YAYIN / SÖYLEŞİLER

https://www.facebook.com/watch/live/?v=833956400710391&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=833956400710391&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=uxAPpvRhg04
https://www.youtube.com/watch?v=uxAPpvRhg04
https://www.instagram.com/cinselsiddetlemucadeledernegi/channel/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=833956400710391&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=uxAPpvRhg04
https://www.instagram.com/tv/CAvY5RqgR2N/
https://www.instagram.com/tv/CApurp_AgQ2/
https://www.instagram.com/tv/CHyA7J0Ja9y/
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GÖRSEL ÜRETİMLER

2020 boyunca ürettiğimiz farkındalık artırıcı ve bilgilendirici görsel üretimlerden bazıları...

Daha fazlası için:
http://cinselsiddetlemucadele.org/gorsel-uretimler

http://cinselsiddetlemucadele.org/gorsel-uretimler
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SAVUNUCULUK

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

Kadın Koalisyonu Buluşması  

CEDAW 8. Gölge Raporu Toplantıları 

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel 
Haklar Koalisyonu (CSBR) 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları
Platformu (CİSÜ) 

Nafaka hakkına saldırı, TCK 103 istismarı faillerine yönelik evlilik yoluyla 
af taleplerinin gündemleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin 
imzasının çekilmesi başta olmak üzere pek çok alandaki kazanılmış hak-
ları korumak amacıyla 2020 yılında oluşturulan  ve 310’u aşkın kadın ve 
LGBTİ+ örgütü içeren Eşik Platformu’nun bileşeni olduk. “İstanbul Söz-
leşmesi’ne Yönelik Saldırılara Karşı Uluslararası Feminist Buluşma” 
ve “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri ile Eşitlik İçin Kadın 
Platformu Buluşması” uluslararası ağlar ve kurumlarla kadın ve LGBTİ+ 
örgütlerin bir araya geldiği buluşmalara dahil olduk.

19 Aralık 2020’de koalisyon yol haritası 
belirlemek ve koalisyonun Türkiye gene-
linde yerel yönetimlere yönelik yaptığı iz-
leme çalışması hakkında bilgi almak için 
Kadın Koalisyonu bileşeni olarak yapılan 
toplantıya katıldık. 

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile 2020 yılında CEDAW Sivil Toplum Yürütme Ku-
rulu bileşeni olarak bağımsız ve hak temelli çalışan kadın ve LGBTİ+ örgütleri olarak 8. Dönem gölge 
raporuna katkı sunmak için bir araya geldik. 

Müslüman ülkelerde cinsel ve bedensel hakları savunan ve bu konuda 
hak temelli çalışan örgütleri içeren Müslüman Toplumlarda Cinsel 
ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun çalışmalarını 2020 yılında da ta-
kip ettik ve pandemi koşullarında da dayanışmanın bir parçası olduk. 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)’ın çağrısıy-
la cinsel şiddetin, cinsel sağlığı olumsuz etkileyen bir toplum 
sağlığı problemi ve en temel insan hakları ihlali olarak, kap-
sayıcı ve kesişimsel bir perspektif ile ele alınmasına yöne-
lik savunuculuk çalışmalarını desteklemek için 2020 yılında 
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu’na üye 
olduk.

https://esikplatform.net/
https://kadinkoalisyonu.org
https://csbronline.org/
https://csbronline.org/
https://cisuplatform.org.tr/
https://esikplatform.net/
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Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı) 

Uluslararası İnsan Hakkı İhlali Mekanizmaları için Proje Geliştirme Çalışması 

HAKİM Yasama Sürecinde Strateji Belirleme Çalıştayı

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı

“Cinsel istismar af yasası” olarak bilinen “İnfaz Paketi Düzenlemesi” ile gündemleşen yasal deği-
şikliklere karşı diğer çocuk hakları çalışan örgütlerle ortaklık ağının bir parçası olarak bir araya geldik. 
Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ile Avrupa 
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) 
gibi sözleşmelerin taraf devletlere verdiği yükümlülükleri hatırlattık. Ayrıca ağın Yürütme Kurulu 
üyesi olarak toplantılarda yer almaya devam ettik. 

ETKİNİZ AB Programı desteği ile 2021 yılında gerçekleştirebileceğimiz “Hayatta Kalanların Dene-
yimleri ve Destek Birimleri İzleme Çalışması” için bir mentör eşliğinde kanıt temelli savunuculuk 
için proje geliştirme atölyeleri gerçekleştirdik. 

Ocak ayında Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)’in düzenlediği 
Yasama Sürecinde Strateji Belirleme Çalıştayı’na katıldık. Hayvan 
Hakları ile İlgili Mevzuat ve Hayvanları İlgilendiren Mevcut Uygula-
malar ile İlgili görüş ve önerilerin paylaşıldığı çalıştayda, kırmızı çiz-
gilerin ve ana mesajların belirlenmesi, lobicilik faaliyetleri ve iletişim 
için strateji belirleme çalışmalarına katkı sunduk.

Bunlar dışında 2020 BM Evrensel Periyodik İzleme, AÇEV Baba Destek Programı atölyesi, EŞİTİZ 
kadın örgütleri buluşması, BM She Talks I Future of Equality, Pandemi döneminde LGBTİ+ ve seks 
işçileri, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler (ÇEZE) Uygulamaları ve Politikalarının İzlenmesi 
için Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi, UN WOMEN-CEİD 
Çevrimiçi Yuvarlak Masa, Şugar Mekanlar LGBTİ+ kapsayıcı ve güvenli mekanlar, UNFPA, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi “444 80 86 Kadına Destek Hattı” gibi savunuculuk toplantılarına katılım 
gösterdik. Ayrıca STGM Kaynak Merkezi Birimi tarafından açılan ve uzun dönemli bir eğitim programı 
olan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Okulu (STOK) eğitimlerini tamamladık. 

2020 yılında 23.’sü gerçek-
leşen “Kadın Sığınakları ve 
Da(ya)nışma Merkezleri Ku-
rultayı”na katılım göstererek 
“Pandemi, ev içi emek ve cin-
siyetçi sosyal politikalar” ve 
“Da(ya)nışma Merkezleri ve 
İstanbul Sözleşmesi Bağla-
mında Mücadele Stratejileri” 
üzerine yapılan oturumlara ka-
tıldık ve atölyelerde deneyim 
paylaşımlarına katkı sunduk. 

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/
https://etkiniz.eu/
https://hayvanhaklariizleme.org/
https://www.acev.org/ne-yapiyoruz/anne-babalar-icin/baba-destek-programi/
https://www.facebook.com/esitiz/
https://sugarmekanlar.org/
https://www.unfpa.org/
https://www.stgm.org.tr/
https://www.siginaksizbirdunya.org/tr/
https://www.siginaksizbirdunya.org/tr/
https://www.siginaksizbirdunya.org/tr/
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v  Devlet Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda 
 Acil Tedbirler Almalıdır!

v  Cinsel Şiddet Suçlarında İnfaz İndirimi Kabul Edilemez!

Çocuğun  Nitelikli Cinsel İstismarı

Metrobüste Cinsel Saldırı Davası

DAVALARA KATILIM VE DAVA TAKİBİ

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı davasına, taraf avukatının ve çocuğun psikoloğunun çağrısı ile katılım 
sağlayarak müdahillik talebinde bulunduk. Müdahillik talebimiz kabul edildi. Dosyanın ilk derece mah-
kemesinden kararı çıktı ve sanık 27 yıl ceza aldı. Dosya üst mahkemede, davayı izlemeye 2021 yılında 
devam edeceğiz. 

Kamuoyunda metrobüs taciz davası olarak bilinen davaya müdahillik talebimiz kabul edilmemesine 
rağmen bu davayı 2020 yılında da izlemeye devam ettik. Davada savcı mütalaasını açıkladı ve sanığın 
eyleminin  cinsel saldırı olarak nitelendirererek ilgili kanun maddesinden cezalandırılmasını istedi. Da-
vayı izlemeye 2021 yılında devam edeceğiz.

Basın Bildirileri

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın kadınlar, çocuk-
lar ve LGBTİ+’lar için yarattığı şiddet sarmalına bir de İnfaz Yasası 
ile salıverilen cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet failleri eklen-
mesiyle ilgili basın bildirileri yayınladık.  Devlete, kadına ve çocuğa 
yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirme ve başta kadınlar olmak üzere tüm kamuoyunu al-
dığı tedbirler konusunda acilen bilgilendirme görev ve sorumlulu-
ğu olduğunu hatırlattık.

Basın bildirilerimizi web sayfamızdan okuyabil irsiniz.

v  “Ağır ve Sistematik Bir İnsan Hakları İhlali ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet 
 Türü Olarak Tecavüz” Tematik Raporu Kapsamında CŞMD Raporu

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün (SRVAW) “Ağır ve Sistematik Bir İnsan Hakları İhlali ve 
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Türü Olarak Tecavüz” Tematik Raporu’na yönelik anket doldurma 
daveti üzerine Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde raporumuzu sunduk.

Uluslararası Savunuculuk Raporu

https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/04/17/devlet-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-konusunda-sorumluluklarini-yerine-getirmeli-ve-acil-tedbirler-almalidir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/04/17/devlet-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-konusunda-sorumluluklarini-yerine-getirmeli-ve-acil-tedbirler-almalidir/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/03/26/cinsel-siddet-suclarinda-infaz-indirimi-kabul-edilemez/
http://cinselsiddetlemucadele.org/2018/07/23/sporda-siddetin-onlenmesinde-bir-turlu-degismeyen-bakis-acisi/
http://cinselsiddetlemucadele.org/2018/07/23/sporda-siddetin-onlenmesinde-bir-turlu-degismeyen-bakis-acisi/
http://cinselsiddetlemucadele.org/savunuculuk/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/06/11/agir-ve-sistematik-bir-insan-haklari-ihlali-ve-toplumsal-cinsiyet-temelli-siddet-turu-olarak-tecavuz-tematik-raporu-kapsaminda-csmd-raporu/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/06/11/agir-ve-sistematik-bir-insan-haklari-ihlali-ve-toplumsal-cinsiyet-temelli-siddet-turu-olarak-tecavuz-tematik-raporu-kapsaminda-csmd-raporu/
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SAVUNUCULUK

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORMLAR
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ÖRGÜTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

CŞMD CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET 
POLİTİKA BELGESİ 

ÇOCUK GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIK EĞİTİMİ 

UZAKTAN EĞİTİM PLANLAMA 
ATÖLYESİ

Cinsel şiddet cinsellikle değil, güç ve otorite ile ilgilidir. Hiç-
bir ortamın bu güç dinamiklerinden muaf olmadığı gibi Cin-
sel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD)’nin de cinsel şiddet-
ten muaf olmadığını bilerek Cinsel Taciz ve Şiddet Politika 
Belgesi’ni Eylül ayında çıkarttık. Faaliyetlerimize ara vererek 
belge üzerinde çalıştığımız bu dönemde Şiddetsizlik Merke-
zi’nden yapılandırılmış moderasyon desteği ve farklı uzman-
lardan danışmanlık aldık.

Hayata Destek Derneği’nin çocuklara temas eden 
kurumlara yönelik yürütmekte olduğu Çocuk Gü-
venliği Eğitim Programı’ndan yararlanarak 7 
saatlik bir farkındalık çalışması yürüttük. Çocuk 
korumaya ilişkin temel bilgiler, çocuk koruma ve 
çocuk güvenliği ilişkisi, çocuk güvenliğinin genel 
ilkeleri ve standartları, çocuk güvenliğine ilişkin 
risk analizi ve risk azaltma, çocuk güvenliğinin uy-
gulanmasına yönelik çalışmalar gibi önemli baş-
lıkları içeren bu eğitimin ardından kurumsal çocuk 
güvenliği politika belgemiz ve yönergemiz üzerin-
de çalışmaya başladık. 2021 yılı içerisinde CŞMD 

Çocuk Güvenliği Politika belgemizi yayınlayarak 
kurumsal yapımızı güçlendirmeyi ve çalışmaları-
mızın çocuklar için yaratabileceği riskleri en aza 
indirmeyi hedefliyoruz. 

Beraberce Derneği’nin 29 Haziran - 10 Temmuz 
tarihleri   arasında iki hafta süren STK’lar için 
Uzaktan Eğitim atölye çalışmalarına katıldık. Kap-
samlı bir program aracılığıyla atölye faaliyetlerinin 
uzaktan eğitim ilkeleri çerçevesinde tasarlanması, 
bu faaliyetlerin çevrimiçi platformlarda sürdü-
rülmesi ve zenginleştirilmesi için dijital araçlarla 
olan ilişkimizde bazı yetkinlikler sağladık.

https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/09/29/csmd-cinsel-taciz-ve-siddet-politika-belgesi/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/09/29/csmd-cinsel-taciz-ve-siddet-politika-belgesi/
http://siddetsizlikmerkezi.org/
http://siddetsizlikmerkezi.org/
https://www.hayatadestek.org/
https://www.beraberce.org.tr/
https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/09/29/csmd-cinsel-taciz-ve-siddet-politika-belgesi/
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EFEKTİF İLETİŞİM EĞİTİMİ
Eylül ayında Ebru Nihan Celkan’dan aldığımız 
2 günlük eğitim kapsamlı bir program aracılı-
ğıyla etkili iletişim, performans kaygısıyla başa 
çıkmak, iletişim hataları, SWOT analizi, iletişim 
türleri, beden dili ve bunların dijital araçlarla çev-
rimiçi platformlarda sürdürülmesi konularında 
yetkinlikler sağladı. 

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM EĞİTİMİ
Aralık ayında Şiddetsiz İletişim Derneği’nden eğitmen-
lerin eğitimde şiddet içermeyen iletişim yöntemi ve top-
lantılarda şiddet içermeyen iletişim dili ile ilgili kapasite 
artırımına yönelik Marshall Rosenberg’in şiddetsiz ile-
tişim yöntemine dayanan 6 günlük online eğitim aldık. 

HAKLARA DESTEK KURUMSAL MENTÖRLÜK PROGRAMI
CŞMD, Temmuz 2020 -Temmuz 2021 dönemin-
de Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği 
(Hafıza Merkezi) ile AB Türkiye Delegasyonu iş-
birliğiyle gerçekleşen Haklara Destek Programı’na 
katılmaya hak kazandı. Sivil toplum kurumlarına 
fon desteğinin yanı sıra Kurumsal Mentörlük Prog-
ramı da destek kapsamında yer almakta. 
 
CŞMD Haklara Destek Programı döneminde Stra-
teji Planı çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflediği 
faaliyetleri uygulayarak program hedefleri dahilin-
de ihtiyaç duyduğu kapasite güçlendirme eğitimle-
rini ve uzman danışmanlığını alıyor. Program kap-
samında Proje Tasarlama ve Uygulama, Finansal 
Sürdürülebilirlik, Kurumsal Strateji ve Stratejik 
Planlama eğitimlerinin yanısıra insan kaynakları 
ve kurumsal yapının iyileştirilmesi üzerine uzman 
desteği almaya devam ediyoruz. Katılımcı STK’larla 
birlikte ihtiyaçlarımız dahilinde politika metni oluş-
turma ve dijital güvenlik üzerine deneyim paylaş-
tığımız atölyelere katıldık. Kurumsal metinlerimizi 
oluşturmak üzere mentörümüzle birlikte planlama 
yapıyoruz. Tıpkı STGM Birlikte Programı’nda olduğu 
gibi, Haklara Destek Program mentörümüz de soru 
ve ihtiyaçlarımıza son derece duyarlı yaklaşarak 
bizlere her konuda destek ve yönlendirme sağlıyor.

Program kapsamında 2020 yılı sonuna kadar bazı 
idari giderlerimizi ve çeviri giderlerimizi karşıladık, 
CŞMD Cinsel Şiddet Politika Metni oluşturmak üze-
re Şiddetsizlik Merkezi moderatörlerinin yürüttüğü 
atölyelerden faydalandık. 2021 Temmuz ayına ka-
dar Toplumsal Cinsiyet Politika Metni, İnsan Kay-
nakları Prosedür Belgesi ve CŞMD Finans Rehbe-
ri’ni tamamlamayı hedefliyoruz.
 
Haklara Destek Programı, Cinsel Şiddetle Mücade-
le Derneği’nin kurumsal adımlar atarak daha nite-
likli faaliyetler gerçekleştirmesine katkı sağlıyor. 
Özellikle ihtiyaç belirttiğimiz insan kaynakları, fi-
nansal yönetim gibi konularda uzman ve danışman 
desteklerinden faydalanmamızın, derneğimize uzun 
vadede önemli kazanımlar olarak geri döneceğini 
düşünüyoruz. Kurumsal hibe desteğiyle faydalan-
dığımız hizmetlerinse derneğin yapısal eksikliklerini 
gidermek ve bir takım sıkıntıları aşmada kilit katkı-
ları oluyor. Tüm bu desteği sağladıkları için Hafıza 
Merkezi’ne ve ortaklarına, Program’da emeği geçen 
koordinatörlere, uzmanlara ve mentörümüze çok 
teşekkür ederiz.

https://www.siddetsiziletisim.com/
https://hakikatadalethafiza.org/
https://hakikatadalethafiza.org/
https://www.haklaradestek.org/
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BASINDA CŞMD

2020 yılında çeşitli medya kurumları ile yaptığımız 
röportajlar ve hakkımızdaki haberlerden bazıları...

Bianet / 29 Eylül 2020

Kaos GL / 19  Kasım 2020

KafkaOkur / Ekim 2020

Ataşehir Haber / 12 Mart 2020

Independent Türkçe / 29 Şubat 2020

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/231775-cinsel-taciz-ve-siddet-politika-belgesi-yayinda
https://kaosgl.org/haber/cinsel-siddet-haberleri-icin-gorsel-arsiv-acildi
https://www.atasehirhaber.com.tr/haber/atasehirli-annelere-cocuklarin-bedensel-soz-hakki-semineri-duzenlendi-40031
https://www.indyturk.com/node/139131/haber/cinsel-%C5%9Fiddet-sonras%C4%B1-destek-sistemi-csdestekorg
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Sivil Sayfalar / 19  Haziran 2020

Gazete Kadıköy / 7 Nisan 2020

Baston Gazetesi - Devrek, Zonguldak / 7 Şubat 2020

Podcast: Mental Klitoris / Mayıs 2020

STGM Özel Yayın  / 31 Mart 2020

https://www.youtube.com/watch?v=gu_bIKWiwPk
https://open.spotify.com/episode/0L7N6lnyA1d6wM4supYtkI
https://www.sivilsayfalar.org/2020/06/19/cinsel-siddetle-mucadele-derneginin-podcast-serisi-yayinda/
http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/cinsel-siddetle-mucadele-icin-destek-sistemi-h16053.html
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DESTEKÇİLERİMİZ

2020’de çalışmalarımıza sundukları katkı için destekçilerimize teşekkür ederiz.

KURUMSAL DESTEKÇİLERİMİZ

PROJE DESTEKÇİLERİMİZ

http://www.stgm.org.tr/tr
https://www.sigrid-rausing-trust.org/
https://www.rosalux.de/
https://www.swedenabroad.se/tr/embassies/t%C3%BCrkiye-%C4%B0stanbul/
https://empowerweb.org/
https://www.haklaradestek.org/
https://www.frontlinedefenders.org/tr
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