İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!
Türkiye’nin ilk kabul eden ülke olma özelliği taşıdığı İstanbul
Sözleşmesi, 2011 yılında imzalandı, 1 Ağustos 2014 tarihinde
ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliğiyle oylanarak
yürürlüğe girdi. İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğü
girmesinden bir yıl sonra ise 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, meclis
tarafından kabul edildi. Bugün ise İstanbul Sözleşmesi,
kadınlarla erkeklerin eşit olamayacağını savunan, kadınların
şiddete karşı haklarının korunmasının ‘aileyi bozduğunu’ iddia
eden çevreler tarafından saldırı altında. İstanbul Sözleşmesi’nin
ve 6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana kadına
yönelik şiddetin arttığı, her gün en az bir kadının öldürüldüğü
günler yaşadık, yaşıyoruz… Kadına yönelik şiddete, kadın
cinayetlerine karşı mücadelenin simge adı yıllar içinde
Güldünya oldu, Münevver oldu, Özgecan, Ceren oldu, Ayşe oldu,
Fatma oldu, Pınar oldu… Ama tüm bu zaman içinde değişmeyen;
kadınların giderek daha da artan bir şiddetle yaşamak zorunda
kalmaya zorlanması oldu.
İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı Kanunun
maddelerinin 9 yıl önceki ile aynı olduğunu düşünürsek,
değişen ne oldu? Aslında toplumsal değişim açısından çok
da uzun bir zaman olmayan bu zaman içinde geldiğimiz nokta
maalesef, kadınların eğitim hakkının engellenmek istenmesine,
şort giydiği için nefret söylemlerine maruz kalmasına, sokak
ortasında şiddet uygulayan bir erkeğin, ‘kimi çağırırsan çağır’
diyebilecek kadar pervasızlaşmasına kadar geldi. Bu gerici
söylemler, her gün siyasi iktidarın mensuplarının söylemleri
ve hocaların dini bilgi diye saçma beyanlarıyla hayatımıza
giriyor. Bu kapsamda, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı
süreci hatırlamak, sözleşme açısından gelinen durumu ortaya
koymaya yardımcı olacaktır.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemli düzenlemelerinden birisi
de, kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali olarak ele
alması. Bu da, şiddeti bir aile içi meselesi olmaktan çıkarmak,
insan hakkı ihlaline karşı devletleri önlem almakla yükümlü
kılmak, kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin engellenmesi,
ortadan kaldırılması, kadının toplumsal hayatta eşit, özgür bir
birey olarak yer alması için politika üretmek anlamını taşır.
Ancak, işte bu eşitlik ilkesi, AKP’nin kadını mahkum etmek
istediği erkek egemen toplum anlayışına uymamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, sözleşmeden çekilmesi
için kampanyalar yapanların, imza toplayanların, sözde
mağdurların diğer isteklerini gerçekleştirmenin de yollarının
açılması demek. Ki bu ‘istekler’ 6284 sayılı şiddet kanunun
değiştirilmesi, yoksulluk nafakasının kaldırılması, çocuk yaşta
evliliklerinin önünün açılması... İstanbul Sözleşmesi üzerinden
temel bir insan hakkı belgesini sorgulatmak, tartışmaya açmak,
yürürlüğünü iptal etmekle tehdit etmek, siyasi iktidarın temel
insan haklarına bakışını da ortaya koyan bir tutumdur.

Kadınların yaşam güvencelerinden biri olan İstanbul
Sözleşmesi’ni
feshetmeye
çalışanlar,
unutmasınlar
ki, öldürülen her kadından da sorumludur! Kadın
cinayetlerindeki artış tesadüf değildir. İçinde yaşadığımız
sistemin ve hükümetin yanlış kadın politikalarının sonucudur.
Başka cinayetlerin yaşanmaması için bir an önce bu yanlış
politikalardan vazgeçilmelidir. Odunpazarı Belediyesi olarak
da bu şiddetin sona ermesi için mücadele etmeye; şiddete
uğrayan ve bu şiddete karşı mücadele eden tüm kadınların
yanında olmaya devam edeceğiz…
Bir kez daha söylüyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır…
Bu şiddete dur demek ise bizim elimizde…

Av. Kazım Kurt

T.C. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
KADINLARI ŞİDDETTEN
KORUYOR
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan (Ağustos
2014 tarihinde yürürlüğe giren) ve ilk imzalayanın Türkiye
Cumhuriyeti Devleti olduğu;
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
VE BUNLARLA MÜCADALEYE DAİR AVRUPA KONSEYİ
SÖZLEŞMESİ- İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

ve bu sözleşmeye dayanarak çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun” şiddete karşı korunmanızın güvencesidir.

YOĞUN ÇABALARLA KAZANILMIŞ
BU HAKLARIMIZI BİLELİM,
SAHİP ÇIKALIM ve KULLANALIM!
BU SÖZLEŞMENİN AMACI;
a. Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik
şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek, şiddeti önlemek ve
kovuşturmak;

b. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek, gerçek anlamda
kadın erkek eşitliğini teşvik etmek;
c. Şiddet mağdurlarını korumak ve desteklemek,

d. Şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar arasında
işbirliğini sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlamaktır.
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“KADINLARA YÖNELİK
ŞİDDET”
• Kadınlara yönelik ayrımcılığın bir türü ve bir insan hakkı
ihlalidir.
• Kamu hayatında veya özel hayatta meydana gelen baskı veya
rastgele özgürlüğünü engelleme de dahil,

KADINLARIN,
• FİZİKSEL
• CİNSEL
• PSİKOLOJİK
• EKONOMİK ZARARI
veya

* IZDIRABI İLE SONUÇLANAN
veya
* SONUÇLANMASI MUHTEMEL OLAN TÜM EYLEMLER
TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET ANLAMINA
GELİR. (madde: 3/a)

“TOPLUMSAL
CİNSİYETE DAYALI
ŞİDDET”
“Kadınlara yalnızca kadın olmalarından dolayı uygulanan ve
kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddettir.” (madde: 3/c)

Taraf
devletler;
İstanbul
Sözleşmesi
hükümlerinin
uygulanmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde;
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* Toplumsal cinsiyet bakış açısına yer vermeyi,
* Kadın erkek eşitliği ve
* Kadınların güçlendirilmesine yönelik etkili politikalar
geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmişlerdir.
(madde: 6)

TARAF DEVLETLER;
* Kadının aşağılığı iddiasına
veya
* Kadın erkek için kalıp rollere dayanan ön yargıları,
* Örf ve adetleri, gelenekleri
ve
* Tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla
kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel davranış
modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri
alacaklardır. (madde: 12/1)

FAİLİN:

“NAMUSUMU KORUDUM”

SAVUNMASI BU SÖZLEŞMEYE GÖRE ASLA
DİNLENEMEZ VE KARARA ESAS ALINAMAZ.

KÜLTÜR,GELENEK,
GÖRENEK, DİN
gerekçesiyle işlenen suçlarda haksız tahrik ve iyi hal indirimi
uygulanamaz.

ÇÜNKÜ;

Taraf Devletlerin; işbu sözleşme kapsamında yer alan herhangi
bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatılan
cezai işlemlerde kültür, gelenek, görenek, din veya sözde
“namus”un bu eylemlerin gerekçesi olarak görülmemesi için
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alma yükümlülüğü vardır.
(madde: 42)

FİZİKSEL ŞİDDET
TECAVÜZ DAHİL CİNSEL ŞİDDET
ZORLA EVLİLİK
ZORLA KÜRTAJ
ZORLA KISIRLAŞTIRMA ve
Bu eylemlere yardım ve yataklık da SUÇTUR!
(madde: 33)
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TARAF DEVLETLERİN;
Bu suçların,
*Mağdur tarafından bildirilmesi veya
*Şikayette bulunulmasına bağlı olmamasını
*Mağdur şikayetini veya ifadesini geri alsa bile kovuşturmanın
devam etmesini sağlama yükümlülüğü vardır.
(madde: 55)

TEHDİT veya ZORLAMA YOLUYLA
PSİKOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜ
BOZAN EYLEMLER SUÇ OLARAK
DEĞERLENDİRİLMEK ZORUNDADIR.

“Taraf devletler; tehdit veya zorlama yoluyla kişinin psikolojik
bütünlüğüne ciddi biçimde zarar veren kasıtlı eylemlerin cezai
suçlar olarak değerlendirilmesini sağlamak üzere hukuki veya
diğer tedbirleri almakla yükümlüdürler. (madde: 32)

ISRARLI TAKİP

Bir kişiyi hedef alan ve kişinin güvenliği açısından korku
duymasına neden olacak şekilde tekrar eden, kasıtlı ve tehditkar
davranışlardır.
Ve
Bu eylemin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki
veya diğer tedbirlerin alınması zorunludur. (madde: 34)

CİNSEL TACİZ

karşısında kanunlarımız ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında
HAKLARINIZI ARAYABİLİRSİNİZ.
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“Taraf devletler; bir kişinin onurunu zedelemek amacıyla veya
böyle bir etkiyle istenmeyen sözlü veya fiziksel olarak cinsel
nitelikte davranışta bulunmayı, bunların özellikle de tahrik
edici, düşmanca, küçük düşürücü, yüz kızartıcı ve kırıcı bir
çevre yaratarak yapılmasını cezai ve diğer yaptırımlara tabi
kılmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklardır.”
(madde: 40)

ZORLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
EVLİLİKLERİN İPTALİNİ
SAĞLAYABİLİRSİNİZ!
Hak aramak ve haklarınızı korumanın size mali veya idari bir yük
getirmemesini sağlamak, devletin görevi ve sorumluluğundadır.

“Taraf devletler; zorla gerçekleştirilen evliliklerin mağdura
mali veya idari bir yük getirmeksizin feshini, iptalini ve
sonlandırılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki ve diğer
tedbirleri almakla yükümlüdür.” (madde: 32)

EBEVEYN HAKLARI
SONLANDIRILABİLİR!
ŞİDDET TEHLİKESİNE
KARŞI ÇOCUĞUN YÜKSEK
YARARI GEREKTİRDİĞİNDE;

“Taraf devletler; mağdurun güvenliğini de içerebilen, çocuğun
yüksek yararının başka hiçbir şekilde garanti altına alınamaması
durumunda, ebeveyn hakkının elinden alınması için gerekli
yasal düzenleme ve tedbirleri almakla yükümlüdür.”
(madde: 45)

VELAYET ve KİŞİSEL İLİŞKİ
(GÖRME) HAKKINDA
SINIRLANDIRMA!
*Şiddet ve şiddet tehlikesi mevcut ise;
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE
AİLE MAHKEMELERİ’NDEN
ÇOCUKLARIN VELAYETİ
VE KİŞİSEL İLİŞKİ (GÖRME) HAKKINDA,
Sınırlandırma veya kaldırma kararı verilmesini isteyebilirsiniz.
(madde: 31)

ŞİDDET MAĞDURLARININ SORUŞTURMA
ve KOVUŞTURMA EVRELERİNDE HAK ve
ÇIKARLARININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU
VARDIR!
TARAF DEVLETLERİN;
a. Mağdurların, ailelerinin ve görgü tanıklarının tehdit, intikam
veya tekrar mağdur edilmeye karşı korunmasını,
b. Mağdurun kendisinin ve ailesinin tehlikede olabileceği
durumlarda, failin kaçtığından, geçici veya sürekli olarak serbest
bırakıldığından haberdar edilmesini sağlamak yükümlülüğü
vardır. (madde: 56)

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ile;

ŞİDDET EYLEMLERİNDE
ARABULUCULUK VE
UZLAŞTIRMA DA DAHİL ALTERNATİF
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SÜREÇLERİ
YASAKLANMIŞTIR.
(Madde: 48)
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ACİL DURUMDA BAŞVURULACAK KURUMLAR
ALO 155

Polis İmdat

ALO 156

Jandarma

112

Ambulans

183

Sosyal Danışma Hattı

AİLE İÇİ ŞİDDET HATTI

(0212) 6569696 - 05496569696

ESKİŞEHİR ŞÖNİM (ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ)
Huzur Mh. Yıldızlar Sk. No:44 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
(0222) 2377224 - (0222) 2378048

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Emek Mh. Ertaş Cd. No:172 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
(0222) 2507646

ESKİŞEHİR BAROSU

Kurtuluş Mh. Yargı Sk. No:20 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
(0222) 2401400

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA VE
DAYANIŞMA MERKEZİ
İstiklal Mh. Şair Fuzuli Cd. No:40/5 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
(0222) 2330808
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