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KADINA YÖNELİK ŞİDDET

• Kadına Yönelik Şiddet EN YAYGIN İNSAN HAKLARI İHLALİ

• Kadınlar sırf kadın oldukları için bu şiddete maruz kalıyorlar 
ve orantısız olarak maruz kalıyorlar 



Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

Kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk
uluslararası sözleşmedir. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da
imzaya açıldığı için ‘İstanbul Sözleşmesi’ adıyla
anılıyor.
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İmzalayan Devlet – 45
Onaylayan Devlet – 34
İmzalamayan Devletler – Rusya ve Azerbaycan

Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde
imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır.
Yürürlüğe giriş tarihi 1 Ağustos 2014 dür.



SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ
• Kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten

gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu
söyler.

• Eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara
üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve
kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol
açtığını belirtir.

• Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine dayandığını ve kadınların erkeklere nazaran daha
ast bir konuma zorlandıklarını tespit eder.
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• Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin
gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir
unsur olduğunu benimser ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı da
yasaklamaktadır.

• Taraf devletlerin Sözleşme’nin hükümlerini etkili bir biçimde
uygulamalarını sağlamak amacıyla Sözleşme’de bir izleme
mekanizması oluşturulmuştur(Grevio) ancak bireysel şikayet hakkı
tanınmamıştır.







İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
Kimi Korur?

• Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan bütün
kadınları ve kız çocuklarını korur

•Birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın, ev içi
şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan kadınları,
çocukları, yaşlıları, engellileri, göçmen ve mültecileri,
Lgbti+ ları yani herkesi korur
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Kimden Korur?

• Eşin, eski eşin veya partnerin şiddetinden, abinin
babanın veya diğer aile bireylerinin yani en
yakınımızdakilerin şiddetinden korur.

• İşyerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda
polisin ya da çarşıda, pazarda, otobüste, sokakta
tanımadığımız erkeklerin şiddet ve tacizinden korur.
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Nasıl Korur?

• Şiddete maruz kalanlar için hukuki ve psikolojik
danışmanlık hizmeti, finansal yardım, konut sağlama,
eğitim, öğretim ve iş bulma destekleri ile korur.

•7 gün 24 saat çok dilli ve erişilebilir ücretsiz acil destek
telefon hattı ile korur.

• Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için kalacak
güvenli yer sağlamak üzere yeterli sayıda ve kolayca
erişilebilir sığınaklar ile korur.
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Nasıl Korur?

• Şiddetten hayatta kalanlar için tıbbi ve adli tıp
muayenesi yapmak, travma desteği ve danışmanlık
hizmeti vermek üzere cinsel şiddet kriz merkezleri ile,
• Şiddete ilişkin iddia ve şikayetlerin kolluk ve idari

makamlarca süratle ve etkin şekilde araştırılmasını
sağlayan mekanizmalar ile,
• Irk, renk, din, dil, siyasi görüş, etnik köken, cinsel

yönelim, engellilik, mülteci statüsü hiçbir ayrım
gözetmeden korur.
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Nasıl Korur?

•Medya ve iletisim araçları ile toplumu kadına karşı
şiddetin insan hakları ihlali olduğu konusunda
bilinçlendirerek korur.

• Eşitliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi okul müfredatına
ekleyerek korur, küçük yaşta farkındalık oluşturarak
korur.



KİMLER, NEDEN KARŞI ÇIKIYOR
Cemaatler, Tarikatlar, Kökten Dinciler...
Madde 4. Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması
3. Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların
haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal
veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, 
doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık
durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü
veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak
ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin deceklerdir. 



ISTANBUL SÖZLEŞMESİ 6.Madde
Madde 6 – Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet
gerektiren politikalar:

Taraflar bu Sözleşmenin uygulanmasına ve sözleşme
hükümlerinin etkilerinin değerlendirilmesine bir
toplumsal cinsiyet bakış açısı katacak ve kadınlarla
erkekler arasında eşitliğe ve kadınların
güçlendirilmesine ilişkin politikalarını yaygınlaştıracak
ve etkili bir biçimde uygulayacaklardır. 
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Şiddetin olmadığı bir dünyada, 
eşit bireyler olarak yaşamayı 

hedefliyor




