
Merhaba Sevgili Kadınlar,

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
KADIN MÜCADELESİNİN

KAZANIMIDIR

Biliyoruz ki; kadınların büyük mücadele ve bedellerle elde e�ği bütün 
kazanımlar, siyasal ik�dar tara�ndan sistema�k olarak saldırıya uğruyor. Bu 
kazanımların en önemlilerinden biri olan İstanbul Sözleşmesi de son yıllarda 
sürekli hedefe konuldu, fakat kadınların güçlü karşı koyuşları sayesinde 
Sözleşmenin kaldırılma girişimlerinden her seferinde geri adım a�lmak zorunda 
kalındı.  Ancak, 20 Mart 2021 tarihinde gece saat 02:00’da yayımlanan bir 
Cumhurbaşkanı Kararıyla, Sözleşmenin feshedildiğini öğrenmiş olduk. TBMM’de 
onaylanan uluslararası bir sözleşmenin TBMM devre dışı bırakılarak, yangından 
mal kaçırırcasına apar topar bir kişinin kararı ile feshedilmek istenmesi, keyfiliğin 
ve hukuksuzluğun en bariz göstergelerinden birisidir.

Bununla birlikte; kadın katliamı boyutuna varan
kadına yönelik şidde�n önlenmesinde en
önemli ve tek hukuksal dayanağın
kaldırılması girişimi, kadın düşmanlığının
geldiği boyutu açıkça gösteriyor. 

VAZGEÇMİYORUZ!



-

özgürlük mücadelesinin yükselişinin durdurulmak istenmesinde şiddet önemli bir rol oynuyor. Ülkemizde de 
sosyo-ekonomik durumu, dini, dili, etnik kökeni vs. fark etmeksizin günde en az iki kadın, genellikle en yakının-

-

-

aileyle, evle, kocayla, annelikle tanımlıyor. Militarizm ve ekonomik kriz gibi etkenlerin de kadına yönelik erkek 

-

“ölmek istemiyorum” haykırışlarıyla katledilen Emine Bulut’un, öldürülmeden yalnızca yarım saat önce karako-

-

Şubat ayında 33’tü.

Adalet Bakanlığının verilerine göre 2019 yılında 41 bin 363 koruma başvurusu reddedildi.

Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı halde kurumsal başvuruda bulunan kadın oranı % 11.

-

Son 10 yılda 18 yaşından küçük evlendirilen kız çocuğu sayısı yaklaşık 400 bin.

En az 399 olması gereken sığınma evi sayısı sadece 145. 

Eşitlik, özgürlük ve her türlü şiddete karşı mücadele yürüten kadınlara, kadın kurumlarına ve örgütlerine baskı-

Eğer kadın mücadelesi, kadın kazanımları ve tam olarak uygulanmamasına rağmen İstanbul Sözleşmesi olmasaydı, 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. Kadına, çocuklara, LGBTİ+lara yönelik 
her türlü şiddete karşı önleyici, koruyucu hükümler içeren ve mekanizmalar tarif eden sözleşmenin imzacı ülkeler 

-

öneme sahip sözkonusu sözleşme hükümleri ve Sözleşme gereğince çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Ka-

-

kalmak istemiyoruz! Ölmek istemiyoruz! Tekrar ediyoruz; İstanbul Sözleşmesinin feshedilme kararını kabul etmiyo-
ruz. Bu temelde alanlarda olmaya her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

-

feshedenler kadar sorumluluğu ve vebali coşkuyla üstlendikleri görülüyor. Kadın düşmanı ideolojilerini bu kez daha 
aleni bir şekilde ortaya koymuş oldular.

Memur-Sen’in sevinçle karşıladığı; erkeklerin kadınlara daha rahat şiddet uygulayabilmesinin, tacizi-tecavüzü sürdü-
rebilmesinin, cinsiyet temelli ayrımcılığın derinleşmesinin, daha çok kadının öldürülebilmesinin önünün açılmasıdır.  

yasanın ilga edilmesi ya da din-kültür-geleneğe uygun olarak, erkeği ve aileyi önceleyen biçimde yeniden yapılandı-
rılması için de çağrı yapıyor.

“Sözleşmenin feshi aileye verilen değerin göstergesidir” başlığıyla yapılan açıklamada, erkek egemen sistemin ve 
siyasal İslamın değerleri toplumsal değerler olarak kutsanıyor ve sözleşmenin bu değerler için risk taşıdığı iddia edi-
liyor. Oysa, İstanbul Sözleşmesi aileye dair tek bir tanım içermiyor. Kadına, çocuğa, LGBTİ+lara yönelik ayrımcılığı ve 

erkek egemenliğine, erkek egemen değerlere sahip çıkmasının izah edilir hiçbir yanı yoktur. Zira, Memur-Sen Kadın 
-

kız çocuklarının evlendirilmesini, kadının erkeğin namusu, erkeğin kadının sahibi kabul edilmesini uygun buluyor.  

Açıklamada bahsi geçen ve gerçekte erkek egemen sistemin tesis etmiş olduğu toplumsal değerler; yasak, günah, 
-

mesinin bir aracı olarak kullanılıyor. 

-

ortadan kaldırma sebebi olarak gösterilemez. 

biçimlerinde ve kurumlarda kimsenin kimseyi ezmediği, yok saymadığı, şiddetsiz, eşit ve özgür yaşamayı amaçlıyor. 

-
-

nında eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşamı savunuyoruz. Savunumuzun mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu 
temelde de İstanbul Sözleşmesini savunmaktan, Sözleşmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması ısrarımızdan 
vazgeçmiyoruz. 

İstanbul Sözleșmesi Kadınların Güvencesidir!

Kararı Kabul Etmiyoruz! İstanbul Sözleșmesinden Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleșmesinin Feshini Sevinçle Karșılayan AKP’nin Memur-Sen’i Yine Șașırtmadı!

Herkesi İstanbul Sözleșmesi’ne Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz!



İstanbul Sözleşmesinden

Vazgeçmiyoruz!

 

Doğru:

Yanlış: Toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden rahatsız.

Doğru: -
da yapma eşitsizliğine ve baskılara rağmen, Sözleşmeye sahip çıkanların oranı % 63, Sözleşmeden çekilmek 

Yanlış: 
yuvalar yıkılıyor.

Doğru: Sözleşmeye göre kadın beyanıyla verilen tek karar tedbir kararıdır. Bu tedbir kararı da, şiddete uğrayan 
kadın ve çocukların mağdur edilmemesi için geçici maddi yardım yapılması, kalacak yer sağlanması, şiddet 

Yanlış: 

Doğru: İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 2014 yılından 5 yıl önce dönemin Adalet Bakanı, 2002’den 

Yanlış: 

Doğru: Sözleşmeyi hazırlayan 8 kişilik komitede Türkiyeli bir akademisyen de yer alırken, tüm kadın STK’ları, 
örgütleri sürece dahil oldu. Sözleşme dönemin C. Başkanı Abdullah Gül, Başbakanı R.T Erdoğan, Dışişleri Bakanı 

Yanlış: Sözleşme kadına süresiz nafaka hakkı veriyor, erkekleri mağdur ediyor.

Doğru: Sözleşmede nafaka ile ilgili herhangi madde bulunmuyor. Yoksulluk nafakası Medeni Kanunun 175 inci 

da yalnızca aylık 370 TL’dir.

Yanlış: 

Doğru:
açıkça gösteriyor.

Yanlış: Sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor.

Doğru:
mağdurunun haklarının korunmasını amaçlıyor. 

Yanlış: Sözleşme geleneksel aile yapısını bozuyor.

Doğru:
koruma için kurulacak mekanizmalardan ve çıkarılacak yasalardan evli olsun olmasın hane içindeki herkesin 
yararlanmasını içeriyor.
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