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Değerli Komşularım,

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinsiyet temelli 
ayrımcılık maalesef kanayan yaralarımızdan biri... Her ay 
onlarca kadının yaşamı, şiddetle son bulurken, son yıllarda 
kadın cinayetlerinin sayısı sarsıcı boyutlara ulaşmıştır. 

Ne acıdır ki, bu ülkenin kadınları, sırf kadın oldukları için 
şiddet görüyor, hatta öldürülüyorlar. 

Bu şiddetin önlenmesi amacıyla 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 
imzaya açılması dolayısıyla “İstanbul Sözleşmesi” adını alan 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 
1 Ağustos 2014’ta yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmeye ülkemiz öncülük etmiş ve 2009 yılında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin tarihinde ilk kez bir ülke, 
Türkiye ile ilgili ‘kadına şiddeti ayrımcılık temelinde hak ihlali 
sayan’ kararının sonrasında çalışmalarına başlanan 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair  Kanun da İstanbul Sözleşmesi’nin 
çerçevesine imza atmıştır. 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti 
hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, 
gerçek dışı ifadelerin hedefi oluyor, hali hazırda süren şiddeti 
meşrulaştıracak yaklaşımlar tarafından ortadan 
kaldırılmak isteniyor.

Oysa bu sözleşmenin başlıca amacı, kadına yönelik şiddetin 
temelinde yatan toplumsal eşitsizlikleri aşmak, oluşan 
şiddet atmosferini köklü biçimde değiştirmektir. 

İstanbul Sözleşmesi; kadınlar için destek mekanizmaları 
kurmayı ve kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelede 
kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamayı 
hedefleyen bir görüşün adıdır. 

Türkiye’de kadınlara yönelik ayrımcılığı ve adaletsizliği 
azaltmanın yegâne yolu öncelikli ve kesin bir biçimde 
şiddete ve ona yol açan koşullara son vermektir. Bugüne 
kadar şiddet oranlarının azalmak yerine artmasının nedeni, 
İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olmasına rağmen 
maalesef uygulanmamasıdır. 

Kadınlar ve kız çocukları için şiddetsiz bir hayatı güvence 
altına alan İstanbul Sözleşmesi’nin bilinmesi, ortaya 
koyduğu zeminin doğru anlaşılması bu şiddet sarmalından 
çıkmak için bizlere bir fırsat, kadınlara ise güç verecektir. 
Bizler bu haklı mücadelelerinde kadınların yanındayız. 
Onların yaşamsal talepleri konusunda güçlendirici ve 
destekleyici rolümüzü oynayacak, ülkemizin bu sorunu 
aşması için var gücümüzle çalışacağız. 
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#istanbulsözleşmesiyaşatır


