
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede
Neden İstanbul Sözleşmesi’ne

İhtiyacımız Var?



• Tam adı Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesidir.

• İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali 
olarak tanımlar.

• Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı ve kadınların insan 
haklarını korumayı amaçlar.

• Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını tespit 
eder.

• Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin ortadan kalkması için 
devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar geliştirmesi 
gerektiğini söyler.

• Devletlerin şiddeti bitirmek için 
toplumsal cinsiyet eşitliğini hem 
yasalarında hem de toplumsal yaşamda 
hayata geçirmesi gerektiğini belirtir.

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



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

• Birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın, ev içi şiddete 
uğrayan veya uğrama tehlikesi olan kadınları, çocukları, 
yaşlıları, engellileri, göçmen ve mültecileri, LGBTİ+’ları, kısaca 
herkesi korur.

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



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

• İşyerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda polisin ya da 
sokakta, çarşıda veya toplu taşımada tanımadığımız erkeklerin 
şiddet ve tacizinden korur.

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



• Irk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal 
köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, 
medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü 
nedeniyle ayrımcılık yapmaksızın korur.

• Özel sektör ve medya da dahil olmak üzere, toplumu kadına karşı 
şiddetin bir insan hakları ihlali olduğu konusunda bilinçlendirmeye 
çağırarak korur. 

• Eşitliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi okul müfredatına ekleyerek, 
şiddete karşı farkındalığı erken yaşta kazandırarak korur.

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



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

• Her türlü şiddet olayıyla ilgili ülke çapında 7 gün 24 saat, çok dilli 
ve erişilebilir ücretsiz acil destek hizmeti sunan telefon hatları ile 
korur.

• Şiddete maruz kalanlar, özellikle kadın ve çocuklar için kalacak 
güvenli yer sağlamak üzere yeterli sayıda ve kolayca erişilebilir 
sığınaklar ile korur.

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



#İstanbulSözleşmesiYaşatır

• Cinsel şiddetten hayatta kalanlar için tıbbi ve adli tıp muayenesi 
yapmak, travma desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak 
üzere cinsel şiddet kriz merkezleri ile korur.

• Şiddete ilişkin iddia ve şikayetlerin kolluk ve idari makamlar 
tarafından süratle ve etkin bir şekilde araştırılmasını sağlayan 
mekanizmalar ile korur.

• Şiddete ilişkin iddia ve şikayetlerin yargısal sürecinde 
kadınların tekrar ayrımcılık ve psikolojik şiddete uğramasını 
önleyerek korur.



• Vatandaşlık durumuna bakmaksızın, evde, sokakta, okulda, 
işyerinde, pazarda, toplu taşımada, dijital ortamlarda, ülke içinde 
veya dışında, özel ve kamusal hayatın her alanında şiddetten 
korur. 

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



      Kadınları, çocukları ve ev içi şiddete maruz kalan herkesi

• Fiziksel şiddetten korur.

• Taciz ve tecavüz dahil her türlü cinsel şiddetten korur.

• Ekonomik ve psikolojik şiddetten korur.

• İşyerinde mobbing ve taciz dahil her türlü şiddetten korur.

• Israrlı takipten korur.

• Dijital şiddetten korur.

• Çocukları şiddet dolu evlerde büyümekten korur.

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



• Çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmekten korur.

• Kültür, töre, din ve gelenek öne sürülerek kadınların cinsel 
organlarına yönelik gerçekleştirilen sakatlayıcı müdahalelerden 
korur.

• Kültür, töre, din, gelenek, namus öne sürülerek işlenen kadın ve 
nefret cinayetlerinden korur.

• Şiddete uğrayan kişinin soruşturma ve yargılama aşamalarında 
tekrar tekrar ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılmasından korur.

• Şiddete uğrayan göçmen kadınları, oturma izinlerini ve        
çocuklarının velayetini kaybetmekten korur. 

#İstanbulSözleşmesiYaşatır



Şiddete maruz kaldığımızda neler yapabiliriz?
1- Acil Danışma Hatlarını Aramak: 
ALO 183  Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Danışma Hattı
ALO 155 Polis İmdat
ALO 156 Jandarma İmdat
ALO 112 Acil Tıbbi Yardım Hattı

2- ŞÖNİM’lere Başvurmak:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ilinizdeki Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri’ne  başvurabilirsiniz.

3- Belediyelerin Kadın Danışma Merkezlerine Başvurmak:
Size en yakın il ve ilçe belediyesine ulaşabilirsiniz. 

4- Kadın Örgütlerinden Destek İstemek:
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (0212) 292 52 31 – 32
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 
(0212) 656 96 96 ve (0549) 656 96 96 gibi kadın örgütlerinden destek 
isteyebilirsiniz.

5- Barolara başvurmak:
Barolar bünyesinde bulunan Kadın Hakları merkezlerinden yardım 
talebinde bulunabilir ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Başvurabileceğiniz tüm
kurumların listesi için: 

İstanbul Sözleşmesi’nin 
tam metni için: 



kadinih               KadininInsanHaklariYeniCozumler               kadinih 

www.kadinininsanhaklari.org
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