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İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
TMMOB Yönetim Kurulu, 20 Mart
2020 tarihli toplantısında kadına
yönelik şiddetle mücadelede
en önemli kazanımlardan birisi
olan İstanbul Sözleşmesi’nin
Cumhurbaşkanı Kararı ile
feshedilmesini değerlendirmiş
ve aşağıdaki kararın kamuoyu ile
paylaşılmasına karar vermiştir.

D

Türkiye’nin 11 Mayıs 2011'de
imzalayan ilk devlet ve 24
Kasım 2011'de kendi parlamentosunda onaylayan ilk ülke
olduğu, kamuoyunda ”İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 20 Mart 2021 gece yarısı 9 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
3. Maddesi ile feshedilmiştir. Oysaki
İstanbul Sözleşmesinin feshi ne hukuksal ne de toplumsal olarak mümkündür.

şiddet, cinsel taciz, zorla evlendirme,
kadınların sünnet edilmesi, kürtaja
zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama
gibi durumlarda cezai veya hukuki
yaptırımlar uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi ciddi bir insan
hakları ihlali olan, kadına yönelik
şiddet ve ev içi şiddet sorununu en
kapsamlı şekilde ele almakta ve taraf
devletlere, ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik), taciz
amaçlı takip, tecavüz dahil, cinsel

Sözleşmeyle birlikte taraflara ayrıca,
ulusal anayasalarına veya ilgili diğer
mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini
dâhil etme ve bu ilkenin uygulanmasını sağlama, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklama ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ile uygulamaları

Sözleşmenin dört temel ilkesi; “kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması
ve kadına karşı şiddet ile mücadele
alanında bütüncül, eş güdümlü ve
etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir”.

yürürlükten kaldırma zorunluluğu
getirilmektedir.
Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek yerine sözleşmeden çekilmeyi tercih eden siyasi iktidar kadına
yönelik tüm şiddet ve cinayetlerin
sorumlusudur. Hep söylediğimiz gibi
tüm kadın cinayetleri politiktir.
Herkes bilsin ki, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği olarak kadınların yaşama hakkına sahip çıkacağız,
kadına yönelik şiddete sessiz kalınmasına, kazanılmış haklarının gasp
edilmesine asla izin vermeyeceğiz…
#İstanbulSözleşmesiYaşatır
#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmeyeceğiz
#İstanbulSözleşmesiniUygula
#mücadelekazandırırvebizkazanaca
ğız.
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