


İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
Tam adı: Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla  Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi

İstanbul’da imzalandığı için “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılmaktadır.

Türkiye, 11 Mayıs tarihinde hiçbir çekince koymaksızın, sözleşmeyi imzalayan ilk ülkedir.

Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
YAŞATIR ÇÜNKÜ;

Şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yalnız kalmasını önler. Ücretsiz hukuki, psikolojik 
destek almasını, kadın örgütlerinin davalara müdahil olmasını sağlar.

7/24 çalışan ücretsiz alo şiddet hattı, kolayca ulaşılabilecek sığınma evi ve cinsel şiddet kriz merkezleri 
gibi destek mekanizmaları ağı ile şiddete maruz kalan kadınları ve çocukları korur.

Eşit vatandaşlığın garantisidir. Şiddete son verilmesi için hayatın her alanında eşitlik sağlanması 
gerektiğini söyler. Eşitlik gelince şiddet gider.

Şiddete uğrayan kadınların korkmadan şikayetçi olabilmesini, baskı altında şikayetinden vazgeçse bile 
konunun kamu davası olarak takibini sağlar.

Sözde namus ve töre gerekçeleriyle kız çocuklarının ve kadınların eğitim, çalışma, eş seçme, seyahat 
etme gibi en temel hak ve özgürlüklerinin engellenmesini yasaklar. Sözde namus ve töre adı altında 
işlenen kadın cinayetlerini engeller.

Şiddet uygulayanın cezalandırılmasını sağlar, cinsiyetçi gerekçelerle yapılan indirimleri engeller, 
cezasızlığı ortadan kaldırır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN
KARALAMA KAMPANYASI

YANLIŞ DOĞRU

Sözleşme erkek düşmanıdır.

Sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor.

Sözleşmeye dünyada her yerden tepkiler var.

Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştiriyor.

Sözleşme boşanmaları arttırıyor.

Sözleşme yüzünden şiddet artmıştır.

Sözleşme geleneklerimize, kültürümüze aykırı 
bize uymuyor.

Sözleşme yüzünden kadınlar kafasına göre 
koruma talebi alıyor, bunun bir sınırı olmalı.

Sözleşme yüzünden kadının beyanıyla, başka 
hiçbir delil olmaksızın erkek hapse atılmaktadır.

Sözleşme erkekleri mağdur ediyor.

Toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden 
rahatsız, iptal edilmesini istiyor.

Sözleşme kadınlar kadar erkekleri de 
şiddete karşı korur.

Sözleşmede doğrudan eşcinselliğe yönelik bir madde 
yoktur.

Sözleşme mağdurun haklarını herhangi bir ayrım 
gözetmeksizin güvence altına alır.

Sözleşme şu ana kadar 45 ülke ve Avrupa Birliği 
tarafından imzalandı. 

İmzacı ülke sayısı sürekli artıyor.

Sözleşme cinsiyetin bir şiddet gerekçesi olmasını 
yasaklıyor.

Sözleşmede evlenme ya da boşanmaları teşvik edici 
hiçbir madde yok.

Boşanmaların başlıca nedeni aile içindeki şiddettir.

Sözleşme şiddeti arttırmamış, görünür kılmıştır.

Bu topraklarda kadına yönelik şiddet bir gelenek 
olamaz, olmamalıdır.

2019 yılında kadınların 41.383 koruma başvurusu 
reddedildi.

Koruma talebi verilmediği için binlerce kadın şiddete 
uğradı, öldürüldü.

Sözleşmede kadının beyanıyla verilen tek karar ‘tedbir’ 
kararıdır, beyanla verilen hapis kararı yoktur.

Sözleşmede şiddet uygulamayan erkeklerle ilgili bir 
yaptırım yoktur.

Evden uzaklaştırılanlar; şiddet uygulayan, tehdit eden 
ve suçlu olan bireylerdir.

*https://tr.euronews.com/2020/07/25/metropoll-anketi-halk-n-yuzde-64-u-hukumetin-istanbul-sozlesmesi-nden-cekilmesini-onaylam

Araştırmalara göre toplumun 
%64’ü sözleşmeden yana.*

Tek taraflı ısrarlı takip faillerinin cezalandırılmasını sağlar. Birlikte 
olmayı reddettiği ya da ayrılmak istediği için, kadınların ve çocukların 
şiddet görmesini engeller.

Şiddetin çocuklar önünde gerçekleşmesi, silah kullanılması, şiddetin 
tekrar etmesi gibi durumları yüksek riskli durumlar olarak görüp acil 
önlem alınmasını sağlar.

Devletlere, kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için devletin tüm 
mekanizmalarını işleterek her türlü tedbiri alma görevini yükler.

Tüm bireylerin şiddetsiz yaşam hakkını korur.

Şiddet mağdurlarının uğradıkları zararların tazmin edilmesini sağlar.


