
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN

VAZGEÇMİYORUZ
20 Mart 2021 tarihinde kadınların 

en büyük kazanımlarından biri olan 
İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı 

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 
feshedildiği açıklandı.

İstanbul Sözleşmesi kadınların 
bin bir emek ve mücadele ile elde 

ettiği en büyük kazanımlarından 
biridir. İstanbul sözleşmesi kadına 
yönelik şiddeti, kadın katliamlarını 
önleyen ve kadınların bir bütünen 

yaşam hakkını savunan bir 
sözleşmedir. Kadınların yaşam 

güvencelerinden biri olan bu 
sözleşmeden vazgeçmek demek 

kadın katliamlarını kadına yönelik 
şiddeti meşrulaştırmak demektir. 
İstanbul sözleşmesini feshetmek 

demek kadınların susturulmak 
istenmesi demektir. 

Ve biz kadınlar kazanımlarımızın 
gece yarısı kararnameleri ile  

gasp edilmesine asla 
 izin vermeyeceğiz!

Haklarımızdan ve 
kazanımlarımızdan  

asla vazgeçmiyoruz. 



 ♀  Kadınlarıher türlü şiddete karşı korur, politika ve tedbirler tasarlar, 
uluslararası işbirliğini yaygınlaştırır.

 ♀  Anayasalara kadın erkek eşitliği ilkesini dâhil eder, kadınlara karşı 
yapılan ayrımcı yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldırır.

 ♀  Kadınları devlet ve devlete bağlı kamu görevlileri ile kolluk 
kuvvetlerinin şiddetinden korur.

 ♀  Şiddetle mücadelede kadın örgütlerinin görüşlerini alarak bu 
örgütlerle işbirliği yapmayı zorunlu kılar.

 ♀  Devletlere, şiddet mağduru kadınlar için barınma, yaşamını 
sürdürme gibi her türlü ihtiyacını karşılayacak bütçeyi zorunlu kılar.

 ♀  Eğitim öğretim kurumlarında kullanılan kitaplarda kadın erkek 
eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının dâhil edilmesi 
gerektiğini söyler.

 ♀  Medyanın kadın erkek eşitliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları 
yapması gerektiğini belirtir.

 ♀  Şiddet mağdurlarına anadilinde hizmet verilmesi gerektiğini söyler.

 ♀  Kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele merkezleri ile 
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sığınma evlerinin çoğaltılması ve bu merkezlere bütçe ayrılması 
gerektiğini belirtir. Bu merkezlerde ihtiyaç duyulan yasal ve psikolojik 
danışmanlığın sağlanması gerektiğini vurgular.

 ♀  Şiddet mağdurlarının 7 gün 24 saat ulaşabileceği Alo Şiddet 
hatlarının açılması gerektiğini savunur.

 ♀  Taciz ve istismar mağdurlarınınşikâyet için gittiği adli makamlarda, 
cinsel şiddet merkezleri ile kriz masaları oluşturulması ve bu 
merkezlerde alanında uzman kişilerin çalışması gerektiğini söyler.

 ♀  Zorla ve erken yaştaevliliklerin geçersiz sayılmasını sağlayacak 
yasal düzenlemeleri zorunlu kılar.

 ♀  Kürtaj hakkını ve kadının kendi bedeni üzerindeki söz hakkını 
korumaya alır.

 ♀  Yaşam hakkına kast edenlerin “namus” ve tahrik gibi gerekçelerle 
yaptıkları savunmalarıkabul etmez.

 ♀  Mağdurların ücretsiz hukuki (avukat desteği, hukuki danışmanlık 
vs.) yardım alma hakkını savunur.

 ♀  Kadına yönelik şiddet vakalarında arabuluculuğu kabul etmez.

 ♀  Şiddetmağduru göçmen ve mülteci kadınlaraeşten ayrı oturma izni 
verilmesini savunur.

 ♀  Mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin ulusal veya 
sosyal köken, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve engel 
durumuna bakılmaksızın ayrımcılık yapmadan uygulanması gerektiğini 
söyler.

İstanbul Sözleşmesi; Dünyanın yarısı olan biz kadınların 
yaşam güvencesidir. İşte bu yüzden bu sözleşmeden 
geri atmıyor, vazgeçmiyoruz. Bu karar bizim için yok 
hükmündedir ve tanımıyoruz. Bu karar geri çekilene kadar 
alanlardan meydanlarda hep birlikte mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI - JIN JIYAN AZADÎ



EM DEV JI  PEYMANA 
STENBOLÊ  BERNADIN!

Di dîroka 20’ê adara 2021’an de yek 
ji destkeftiyên herî mezin e jinan 

Peymana Stenbolê nîvê şevekî 
bi Biryarnameya Serokomar hat 

fesihkirin.

Peymana Stenbolê destkeftiyeke 
herî mezin a jinan e ku bi kedek 
pir mezin û têkoşînek mezin bi 

dest xistiye ye. Peymana Stenbolê 
peymanek  tundiya li hember j 

inê, pêşî li komkujiya jinê  
girtin û bi awayekî giştî  
parastina mafê jinê ye.  

Vê peymana ku yek ji  
ewlehiya jiyana jinê  

ye dev jê berdan  
tê wateya komkujiyên  

jinê û tundiya li ser  
jinê meşrûkirinê.  

Fesihkirina Peymana  
Stenbolê xwestina  

bêdengkirina jinê ye.

Em ê wekî jin ti carî destûr  
nedin ku bi biryarnameyên  

nivî şevê destkeftiyên me  
bên xespkirin.

Em ê tu carî dev ji  
maf û destkeftiyên  

xwe bernedin. 



 ♀  Li hemberî her cûre tundiyên li ser jinê diparêze, polîtîka û tedbîran 
amade dike, hevkariya navneteweyî berfireh dike.

 ♀  Li makezagonan rêgeza wekheviya jin û mêr tevlê dike, zagonên li 
hemberî jinê û cûdakariyên li hemberî jinê ji holê radike.

 ♀  Jinan li hemberî tundiya dewletê û erkdarên rayagişti yên girêdayî 
dewletê  diparêze.

 ♀  Têkoşîna li hemberî tundiyê de fikrên rêxistinên jinan digire û bi van 
rêxistinan re hevkarîkirinê pêwîst dike.

 ♀  Devletan neçar dike ku ji bo jinên mexdûrê şîdetê parastin, 
butçeyeke ku ji bo ku jiyana xwe bidomîne veqetîne.

 ♀  Dibêje ku Li saziyên perwerdehiyê pirtûkên ku tên bikaranîn 
de mijarên wekheviya zayendê ya civakî û wekheviya jin û mêr bê 
tevlêkirin.

 ♀  Divê di wekheviya jin û mêr de hewce ye medya xebatên 
hişmendikirinê bike, dide diyarkirin.

 ♀  Dibêje ku divê ji kesên rastî tundiyê tên û mexdûr dibin re bi 
zimanê zikmakî xizmet were kirin.

Em dibêjin PEYMANA STENBOLÊ DIDE JIYÎN. Çimkî Peymana Stenbolê;
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 ♀  Diyar dike ku li dijî tundiya li ser jin û zarokan divê bi vekirina 
navendên têkoşîne û malên stargehê, budçe jî ji bo van navendan bê 
veqetandin. Di heman demê de destnîşan dike ku li van navendan 
pêdiviyên hiqûqî û şêwirmendên psikolojik bên peydakirin.

 ♀  Vebûna xetên Alo Tundî ku kesên tundiyê dibînin bikaribin 24 
saetan û 7 rojan xwebigihînin, diparêz e.

 ♀  Diyar dike ku divê li cihên fermî yên edlî dema kesên rastî tacîz û 
îstîsmarê çûn giliyê, navendên tundiya zayendî û maseyên krîzê bên 
avakirin û di van navendan de jî kesên pispor bên xebitandin.

 ♀  Bi hîn serarastkirina qanûnan, zewacên temenên biçûk, neçarî 
betalkirinê dike.

 ♀  Mafê kurtajê û mafê jinan a li ser bedena xwe xwedî gotin bin, 
diparêze.

 ♀  Destûrê nade kesên qestî jiyanê dikin bi hincetên ‘namûs’ û tehrîkê 
ve parastina xwe bikin.  

 ♀  Mafê alîkariya hiqûqî (piştgiriya parêzer, şêwirmendiya hiqûqî û her 
wekî din) ya mexdûran diparêze. 

 ♀  Di tundiya li hemberî jinan de navbeynkaran qebûl nake.

 ♀  Ji bo jinên koçber û penaber ku rastî tundiyê tên derfet tê afirandin 
ku ji hevserên dûr bikevin û li maleke cûda bijîn. 

 ♀  Ji bo parastina mafên mexdûran bêyî ku netewe û nîjada wan 
binêrîn, meyla cinsî, nasnameya zayenda civakî û rewşa wan a 
astengiyê were mêzekirin divê cudakarî neye kirin û tiştên  
pêwîst bên kirin. 

Peymana Stenbolê; ji bo jinan ku nîvê cîhanê ne 
mîsogeriya jiyanê ye. Ji ber vê yekê em ji paşve gav 
navêjin. Em vê biryara ku hatiye dayîn nas nakin. Heta ev 
biryar ji paşve were kişandin em ê li qadan bin û hemû bi 
hev re li hemberî vê biryarê têbikoşin. 
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