
Şiddeti Önlemek İçin
Farkındalık yaratarak
Aile içi eğitim vererek
Eğitimi güçlendirerek

Toplumun katılımını sağlayarak
Toplumun sağlığı, güvenliği, eğitimi

ve düzeninden sorumlu tüm
profesyonellere eğitim vererek

İstanbul Sözleşmesi Uygulanmalı!
Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi

Şiddet mağdurlarının korunması 
Cinsiyet suçlarının kovuşturulması 

Suçluların cezalandırılması 
Kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş

güdümlü ve etkili iş birliği içeren politikaların hayata
geçirilmesi için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı!

 
 
 

KADINA YÖNELİK
ŞİDDETİ NASIL

ÖNLERİZ?

Cinsiyet Suçlarının
Kovuşturulması İçin

 Eğitimli polis / yargıçlarla
Cinsiyet suçlarında hiçbir davranışı

şiddete gerekçe olarak  kabul
etmeyerek

Çocuğun yüksek yararını gözeterek
Cinsiyete ve çocuğa duyarlı
soruşturma ve kovuşturma
prosedürlerini uygulayarak

 

Şiddetin
Sonlandırılmasına
Yönelik Bütüncül

Politikalar İçin
Koordineli ve çok yönlü yaklaşımla
Sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık

kurarak
Veri toplayarak

Köprüler kurarak/ilişkileri
güçlendirerek

Koruma ve Destek
İçin

Kadınlara yönelik şiddet ile
mücadeleye yönelik protokoller

imzalayarak
Destek servislerini güçlendirerek
Uluslararası korumayı sağlayarak

Eğitim projelerimiz ve daha fazlası için sitemizi
ziyaret edin!

www.cydd.org.tr

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ili%C5%9Fkileri%20g%C3%BC%C3%A7lendirmek
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ili%C5%9Fkileri%20g%C3%BC%C3%A7lendirmek


%42,3%71

KADINA YÖNELİK
ŞİDDETLE
MÜCADELEDE
EĞİTİMİN ÖNEMİ

Eğitim, kadına yönelik şiddetin ve aile içi
şiddetin önleyicisidir.  Kadına yönelik her
türlü şiddetle mücadele ederken eğitim ilk
önceliğimiz olmalıdır!

1989’dan bugüne Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği (ÇYDD) olarak kız
çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde
yararlanması ve cinsiyet ayrımı
yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş
eğitime ulaşması için faaliyetlerimize devam
ediyoruz.

1997 yılında, 17 kız öğrenciye burs vererek
başladığımız eğitimde fırsat eşitliği
çalışmalarımız ile bugün 92 bin 183 kız
öğrencimize burs desteği sağlamış
bulunuyoruz. 

Şiddete Karşı Eğitim: Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği
1997'den bu yana kız
çocuklarının eğitimi için
çalışıyor.

Eğitim, tüm çocukların hakkıdır. Ancak
ülkemizin her köşesinde yaşayan aileler
hâlâ eğitim konusunda erkek çocuklarına
öncelik tanıdığı için binlerce kız çocuğu
okula gidemiyor. Aynı zamanda toplumsal
cinsiyet eşitsizliği nedeniyle genç kadınların
ve kız çocuklarının sadece eğitime erişimi
engellenmiyor; sosyal hayatları kısıtlanıyor,
ekonomik özgürlükleri ellerinden alınıyor,
istek ve hayallerini gerçekleştirmeleri
engellenerek şiddetin her türlüsüne maruz
kalıyorlar. 

“Kız çocuklarının sadece
eğitime erişimde değil
toplumsal cinsiyet
açısından da yaşadığı
birçok problem var.”

Kadına karşı şiddetle mücadelede ilk
önceliğimiz eğitim olmalıdır. ÇYDD olarak
"Okumayan kızımız kalmasın!” diyerek
başlattığımız  “Anadolu’da Bir Kızım Var,
Öğretmen Olacak!" projemiz ile bugünün ve
yarının güçlü kadınlarına eğitim desteği
sağlıyoruz. Salgın sürecinde de ekonomik
yetersizlikler ve cinsiyet eşitsizliği nedeniyle
eğitimine devam edemeyen kızlarımıza;
umutları, hayalleri ve isteklerini
gerçekleştirmeleri için destek olmaya
devam ediyoruz.

Şiddete karşı eğitime destek olmak için:
www.cydd.org.tr

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

 Türkiye, 15-19 yaşları arasındaki
bireylerin %71 okullaşma oranı ile OECD 
 (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü)

ortalamasının (%84) gerisinde
kalmaktadır. Bu yaş grubundaki bireylerin

Türkiye’de zorunlu eğitim çağında
olması dolayısıyla okullaşma oranlarının

bu denli düşük olması eğitime erişim
konusundaki sorunlara işaret etmektedir.

Türkiye'de
Kadınların

Eğitimden Ayrılma
Oranı

Türkiye %42,3 ile OECD ülkeleri içinde
18-24 yaş aralığında ne istihdamda ne
eğitimde olan kadın oranının en yüksek
olduğu ülkedir.  Türkiye'de kadınlar ve kız

çocukları hâlâ eğitimlerini yoksulluk,
ailelerinin izin vermemesi veya evlilik
nedeniyle yarıda bırakmak zorunda

kalmaktadır.
    
 

Türkiye'de Okullaşma
Oranı

 92.183

#istanbulsözleşmesiyaşatır



İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ırk,
cinsiyet, sınıf, milliyet ayrımı yapmadan
ev içi şiddetin ve öncelikli olarak kadına
yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve
bunlarla mücadeleye ilişkin tüm insanları
kapsayan, evrensel standartları
belirleyen ve sözleşmeyi imzalayan
devletlerde her türlü şiddetin
önlenmesini ve bunlarla mücadeleyi
belirleyen, mağduriyet karşısında
“DUR!” diyen uluslararası bir
sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

İstanbul Sözleşmesi, her türlü şiddet
eylemini gerçekleştiren suçluya karşı
mağduru korur. Sözleşme, şiddetin
nedeni olarak kültürel, sosyal, dini ya
da geleneksel olarak kabul gören
davranış normlarını gerekçe olarak
kabul etmez. Mağduru eşinden, eski
eşinden ya da partnerinden korur.
Abisinden, babasından veya diğer aile
bireylerinden korur.
Her zaman ve her yerde şiddet ya da
tacizle karşıya karşıya kalan kadınları ve
kız çocuklarını iş yerindeki
patronundan, okuldaki
öğretmeninden, karakoldaki polisten,
yolda ya da sokakta tanımadığı
kişilerden korur.

İstanbul Sözleşmesi Kimden
Korur?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak
kuruluşumuzdan bu yana, insan hak ve özgürlüklerinin
güvence altına alındığı, toplumsal yaşamda adalet ve
eşitliğin sağlandığı; Atatürk’ün kadın, erkek, genç ve
çocukları ayırmaksızın emanet ettiği, çağdaş ve gelişmiş
olmasını hedeflediğimiz bu ülkede hayalimiz kişinin,
toplumun mutluluğunun sağlanmasıdır. Biz, bu amaç
uğruna yıllarca mücadele etmiş, örgütlenmiş ve
bilinçlenmiş olarak, eylem ve düşüncelerimizin arkasında
durarak İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilme girişimlerine
“Hayır!” dediğimizi, mücadelemizi demokratik yollarla
devam edeceğimizi haykırarak ifade ediyoruz.

Aile biziz, kadın biziz, çocuk biziz.
 
Şiddete karşıyız ve “HAYIR!” diyoruz.

#İSTANBULSÖZLEŞMESİYAŞATIR

İstanbul Sözleşmesi, şiddetin her
şekline maruz bırakılan ve özellikle şiddet
görme riski çok yüksek olan
dezavantajlı grupları korumak üzere
hazırlanmıştır. Sözleşme, toplumsal
cinsiyet temelli şiddete uğrayan veya
uğrama tehlikesi olan herkesi korur.

İstanbul Sözleşmesi Kimi
Korur?

NEDİR, KİMİ KORUR VE
KİMDEN KORUR? 

KADINA ŞİDDETE DUR DE!



İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ

İstanbul Sözleşmesi içerisinde herhangi bir dine ya da
inanca yönelik bir düzenleme yer almamaktadır.
Sözleşme din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her
insanın doğuştan sahip olduğu yaşam hakkını, kadınların
yaşam hakkını güvence altına alan maddeler
içermektedir. Sözleşmenin 42. maddesinde; şiddet
mağdurunun kültürel, sosyal, dini ya da geleneksel
olarak kabul gören davranış normlarını ihlal etmesinin
şiddete gerekçe olarak gösterilemeyeceği ve suçlunun
şiddet eylemini bunlarla gerekçelendiremeyeceği
belirtilmektedir. 

"SÖZLEŞME DİNE,
KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI!"

İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılından bu yana kadına yönelik
şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasının nedeni değildir. 
 Kadına yönelik şiddetin değerlendirmesini yaparken politik ve
sosyolojik etkenleri ve sözleşmenin uygulanmasındaki eksikleri
göz önünde bulundurmak gereklidir. İstanbul Sözleşmesi,
kadına yönelik her türlü şiddetin engellemesi ve
tekrarlanmaması için gerekli hukuki ve diğer tedbirleri almayı
şart koşan, toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın
artırılmasını amaçlayan bir insan hakları sözleşmedir.

"SÖZLEŞME ŞİDDETİ
ÖNLEMİYOR, KADINA
YÖNELİK ŞİDDET
AZALMIYOR!"

Sözleşme, aile yapısını düzenlemiyor ya da aile geleneklerini
“bozarak” boşanmaların artmasına neden olacak herhangi bir
madde içermiyor. Son yıllarda boşanmaların artmasına
İstanbul Sözleşmesi değil, ekonomik, sosyal ve toplumsal
değişimler sebep oluyor. Aynı zamanda sözleşme, aile içinde
özellikle kadınlara, kız ve erkek çocuklarına uygulanan her türlü
şiddetin toplumsal değerleri kötüye kullanarak örtülmemesi
gerektiğini ve evli olsun ya da olmasın hane içinde birlikte
yaşayan her bireyin eşit haklara sahip olduğunu vurguluyor.

"SÖZLEŞME AİLE
YAPISINI BOZUYOR,
BOŞANMALARI
ARTTIRIYOR!"

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

"TOPLUMUN ÇOĞUNLUĞU
SÖZLEŞMEDEN
RAHATSIZ!"

Sözleşme, toplumsal cinsiyet temelli her türlü şiddet eyleminin
tekrarlanmasını engellemek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmede,
erkeklerin hak ve özgürlüklerini "haksız yere" kısıtlayıcı herhangi
bir ayrımcı ifade yer almamaktadır. “Kadının beyanı esastır.”
ilkesi de sözleşme tarafından değil, 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tarafından
düzenlenmektedir. Bu ilke, şiddet tehdidi altında olduğunu beyan
eden kadının, ilave delil aramaksızın koruma mekanizmalarına
dahil edilmesidir. Yani kadının beyanı hükme değil, korunma
tedbiri alınmasına ve soruşturmanın başlatılmasına esastır.

"SÖZLEŞME, ERKEKLERİ
HAKSIZ YERE
CEZALANDIRIYOR!"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin
yapılan anket çalışmaları, toplumun büyük çoğunluğunun
sözleşmenin devam etmesini istediğini ve Türkiye'nin
sözleşmeden ayrılma kararını onaylamadıklarını
göstermektedir. MetroPoll Araştırma'nın "İstanbul Sözleşmesi,
kadınlara yönelik şiddeti engellemeyi amaçlayan uluslararası
bir sözleşmedir. Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesini
onaylıyor musunuz?” sorusunu yönelttiği ankette katılımcıların
%63,6’sı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini
onaylamadığı, %19,4’ü sözleşmeyi bilmediği ve sadece %17'si
Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi gerektiği yönünde cevap
verdi.



Sözleşme, eşcinsel evliliğin yasal olarak tanınması için
standartlar belirlemiyor ya da sözleşmede toplumda
eşcinselliği özendirecek herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.
Sözleşmenin 4. maddesi ile taraf devletlerin, sözleşme
hükümlerini eşitlik ilkesini gözeterek ve hiçbir ayrımcılığa izin
vermeyerek uygulama sorumluluğunda olduğu belirtiliyor. Bu
maddede "cinsel yönelim" ifadesine, ev içinde şiddet gören
mağdur bireyin haklarının "cinsel yönelim" farkı gözetmeksizin
korunması gerektiği için yer veriliyor.

"SÖZLEŞME
EŞCİNSELLİĞE
ÖZENDİRİYOR!"

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayıp onaylayan ilk ülkeydi.
Aynı zamanda Türkiye, Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler
tarafından kadına ve ev içi şiddete yönelik mücadele amacıyla
hazırlanan sözleşme metninin hazırlanmasında ve sözleşmenin
11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmasında etkin bir rol
oynadı. Prof. Dr. Feride Acar, sözleşmeyi kaleme alan sekiz
kişilik komitenin içinde yer aldı. Sözleşme 24 Kasım 2011 yılında
oy birliği ile TBMM'de kabul edildi.

"SÖZLEŞME DIŞ GÜÇLER
TARAFINDAN BİZE
DAYATILIYOR!"

İstanbul Sözleşmesi, ev içi her türlü şiddetin önlenmesi ve
bunlarla mücadeleye ilişkin tüm bireylerin haklarını kapsayan
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak bu hakların
korunmasını amaçlayan, evrensel standartları belirleyen
uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme, toplumsal cinsiyet
temelli şiddetin her şekline maruz bırakılan veya bırakılma
tehlikesi olan herkesi korur.

"SÖZLEŞME SADECE
KADINLARI KORUYOR!"

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin
2011 yılında İstanbul’da imzalanmış olması, sözleşmenin
isminin "İstanbul Sözleşmesi" olarak anılmasına neden
olmuştur. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler
tarafından kadına ve ev içi şiddetle mücadeleye yönelik
hazırlanan ve sözleşmeyi imzalayan taraf ülkelerin şiddeti
önleyici maddeleri uygulamaktan sorumlu olduğu uluslararası
bir sözleşmedir.

"SÖZLEŞME SADECE
İSTANBUL İÇİN GEÇERLİ,
BİZİ İLGİLENDİRMEZ!"

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre İstanbul
Sözleşmesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırılıyor.
Yapılan ankette, katılımcıların bir kısmının sözleşmeyi
Türkiye’nin boğazlardaki hakkı üzerinden değerlendirdiği
görüldü. İstanbul Sözleşmesi, ev içi şiddet başta olmak üzere
kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadeleyi ve her türlü
şiddeti engellemeyi amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir.

"SÖZLEŞME
TÜRKİYE'NİN
BOĞAZLARDAKİ
HAKKINI KISITLIYOR!"

Yalnızca kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme ve
bununla çok yönlü mücadele etme amacı taşıyan İstanbul
Sözleşmesi, devletlere belirli bir yaşam tarzını ya da kabulleri
dayatmıyor veya özel yaşam biçimlerine müdahale etmiyor.
2019 itibarıyla 34 ülke tarafından onaylanan ve yürürlüğe
giren sözleşmenin en erken yürürlüğe girdiği ülkeler arasında
Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna
Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan ve
İspanya yer alıyor. Sözleşme, Avrupa Birliği tarafından 13
Haziran 2017 tarihinde imzalandı.

"SÖZLEŞMEYE DÜNYADA
HER YERDEN TEPKİLER
VAR!"

https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmMjFhM2Q5MTc4YjNhMDAwN2M3MDBiZCZzb3VyY2U9d2ViJnN1YnNjcmliZXI9bnVsbCZpc3N1ZT01ZjIwYTc4NzllODUxZTAwMDgxMDNhNTEmdXJsPWh0dHBzJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdDI0LmNvbS50ciUyNTJGaGFiZXIlMjUyRmlzdGFuYnVsLWVrb25vbWktYXJhc3Rpcm1hLWlzdGFuYnVsLXNvemxlc21lc2ktbmRlbi1jaWthbGltLWRpeWVubGVyaW4teXV6ZGUtOS11bnVuLXNlYmViaS1ib2dhemxhcmluLWd1dmVubGlnaS1vbGR1JTI1MkM4OTIyNTY=
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aile_i%C3%A7i_%C5%9Fiddet

