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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN TÜRKİYE’NİN 

ÇEKİLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ 
 

 

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi,” diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesine 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını derin üzüntü ve endişeyle karşılamaktayız. 

 

İstanbul Sözleşmesi, "toplumsal cinsiyet eşitliği" ilkesini esas alan ve toplumsal cinsiyete dayalı 

ayrımcılık ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin insan hakları ihlali olduğuna hükmeden bir 

insan hakları sözleşmesidir. Bu sözleşme devletlere toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek, 

şiddet mağdurlarını korumak, bu tür şiddeti etkili şekilde kovuşturarak faillerini 

cezalandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için bütüncül politikalar geliştirmek 

yükümlülüğünü getirmektedir. İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik şiddeti ortadan 

kaldırmak için devletlerin alması gereken önlemleri yasal olarak bağlayıcı standartlarla 

belirleyen ilk Avrupa sözleşmesidir.  

 

Her gün sayısı artan kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik erkek şiddeti, Türkiye’nin kanayan 

bir yarasıdır. Bu yaşam mücadelesi siyasete alet edilmemelidir. Araştırmalara göre, Türkiye’de 

2020 yılında öldürülen kadın sayısı 300’dür.1 2021 Şubat verilerine göre, sadece bir ayda 

öldürülen kadın sayısı 28’dir.2 İstanbul Sözleşmesi, ülke nüfusunun  yarısının şiddetten uzak 

yaşam haklarını güvence altına almayı amaçlayan güçlü bir taahhüttür. Bu sözleşmeden 

çıkılması kararı ile çok ciddi bir insan hakları ihlali olan kadınlara yönelik şiddetin toplumsal 

algıda meşrulaşması ve erkek şiddetine yönelik toleransın artması söz konusudur.   

 

Türkiye Cumhuriyeti kadınlara yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığını İstanbul 

Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ve ilk onaylayan Avrupa Konseyi üyesi devlet olarak göstermiş; 

sonrasında, ülkemizde Sözleşme’nin daha etkili uygulanması için devlet ve sivil toplum 

kurumları tarafından samimi çabalar gösterilip, yasal ve kurumsal alanda birçok olumlu adım 

atılmış ve toplumun geniş kesimleri Sözleşme’yi benimsemiştir. Hukuka uygunluğu da çok 

tartışmalı olan bu kararın zor bir dönemeçte olan uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilemesi 

de kaçınılmazdır.  

 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararı evrensel hukuk ve Anayasa’mız ışığında, yeniden 

gözden geçirilerek, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değerlendirilmeli ve bu işlemden 

ivedilikle vazgeçilmelidir.   

 

Saygılarımızla, 

 

Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu 
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