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İstanbul Sözleşmesi’ne Dair Fesih
Kararının İptalini Talep Ediyoruz
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) temel amacı, kadının güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin
sosyokültürel ve sosyoekonomik boyutlarıyla mücadele edilerek önlenmesi, önlenemediği
durumlarda destek ve etkin soruşturma gibi mekanizmalarla mağduriyetlerin azaltılmasıdır. Ayrıca,
sözleşmenin en önemli özelliği biyolojik veya hukuki ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi
şiddetin ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar
öngörmesidir. Bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi LGBTİ+ için koruyucu olan tek sözleşmedir ve
bu sözleşmenin iptal gerekçelerindendir.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi için açılan 42 davadan 15’i Danıştay’da
görüldü. Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptalini talep etti. Mahkeme
heyeti, kararın daha sonra açıklanacağını bildirdi. Şimdi Danıştay’dan gelecek nihai karar
beklenirken Denge ve Denetleme Ağı olarak fesih kararının iptal edilmesini umut ediyoruz.
İstanbul Sözleşmesi etkin uygulandığı takdirde Türkiye’de kadına yönelik şiddetin ve kadın
cinayetlerinin önlenmesinde önemli bir araçtır. İstanbul Sözleşmesi’nden ‘geleneksel aile
değerlerine’ verebileceği zarar nedeniyle vazgeçmek, ileride kadına yönelik şiddetin önlenmesi
yönündeki kısıtlı ilerlemeleri de gerileterek sorunu daha da derinleştirecek ve insan hakları
ihlallerinin artmasına neden olacaktır.
Denge ve Denetleme Ağı olarak bizler, toplumsal yaşamda adalet ve eşitliğin sağlandığı, hak ve
özgürlüklerin garanti altına alındığı, yönetimin hesap verebilir olduğu, özgür düşüncenin ve insanca
yaşamanın mümkün olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliğini
temel, evrensel bir insan hakkı meselesi olarak görüyor ve demokratik bir denge ve denetleme
sisteminin önemli bir unsuru olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle hem iç işleyişimiz hem de dış
dünyayla etkileşimimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlılaştırmaya yönelik çalışmalar
yürütüyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ilke ve değerlerimiz ışığında İstanbul Sözleşmesi’nin kadına
yönelik her türlü şiddetin tanımı, bu sorunla mücadele yollarını toplumsal cinsiyet perspektifinden
ele alışı ve bu sorunun çözümünde devlete önemli sorumluluklar yüklemesinin, sorunun bütüncül
çözümü için yaşamsal olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olduğumuzu
bir kez daha vurguluyoruz!

