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EMO Kadın Komisyonu’nun, 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin 
gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, her 
gün yeni kadın cinayeti haberleri alın-
dığı ifade edilerek, “Yaşamak isteyen 
kadınların, erkekler tarafından katle-
dilişine tanıklık ediyoruz… Yarın han-
gimize ne olacağını bilmeden” denil-
di. Kadınların eşit bir hayatı ve yaşam 
hakkını güvence altına alan yasalar 
istediğine vurgu yapılan açıklamada 
şöyle denildi:  

“Kadına yönelik şiddet, tecavüz, 
taciz, istismar haberlerinde; kız kar-
deşlerimiz her gün birer istatistiğe 
dönüşüyor, bedenlerimiz tek tek sayı-
lıyor. Yaşananlar yaygın medyanın eril 
diliyle haberleştiriliyor. Failler, uydur-
ma hikayelerle, haksız tahrik indirim-
leriyle, her duruşmada kadını sorgu-
layan erkek adalet sistemi tarafından 
yargılanıyor. Verilen cezalar, ne acımızı 
ne de öfkemizi dindiriyor.”

Erkeklerin toplumsal iktidar ala-
nı genişletilirken, diğer kimliklerin 
ikincilleştirildiğine vurgu yapılan 
açıklamada, Ailenin Korunması ve 
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun, Nafaka Hakkı ve İstanbul 
Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara de-
ğinildi. Açıklamada, şu bilgilere yer 
verildi:  

“2014 yılında Türkiye ile bera-
ber 11 Avrupa ülkesinde yürürlüğe 
giren ve tam adı ‘Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul 
Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ko-
nusunda bağlayıcılığa sahip ilk ulus-

lararası sözleşmedir. Sözleşme kadına 
yönelik her türlü şiddetin öncelikle 
önlenmesi, kadınların korunması, fa-
illerin yargılanması, cezalandırılması 
için titizlikle ve ayrıntıyla hazırlanmış 
pek çok düzenlemeyi içermektedir.”

Açıklamada, Kanun’da yer alan şid-
det tanımı şöyle özetlendi:

“Hakaret etmek, aşağılamak, birile-
rinin yanında küçük düşürmek, öldür-
mekle, yaralamakla, sakat bırakmakla 
tehdit etmek, istenmeyen zamanlarda 
ve biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak, 
komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla 
görüşülmesine izin vermemek, ih-
tiyaçlar için yeterli para vermemek, 
kazanılan paraya el koymak, sürekli 
nereye kaç lira harcandığını sormak, 
ısrarla telefonla aramak, kimlerle ar-
kadaş olduğunuza karışmak, takip 
etmek gibi davranışlar şiddet olarak 
tanımlanmaktadır.”

İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 
sayılı Kanun’un daha etkin şekilde 
hayata geçirilmesinin istendiği açık-

lamada, şöyle tamamlandı: 
“Kadın sığınakları ve kadın da-

nışma merkezleri artırılmalı; cinsiyet 
eşitliği birimleri kurulmalı; cinsel 
saldırı, taciz ve tecavüzün önüne ge-
çecek önlemler alınmalı; failleri koru-
yan, ceza indirimleri ya da cezasızlıkla 
erkeklere güç ve cesaret veren yargı 
kararları son bulmalı; kadının iş yaşa-
mına katılabilmesini geliştirici politi-
kalar uygulanmalıdır. Kadına yönelik 
şiddeti azaltmanın tek yolu toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır. 

Biz kadınlar şiddete, tacize, tecavü-
ze uğramadan, eşit adil ve özgür bir bi-
çimde yaşamak istiyoruz. Yaşam hak-
kımızı; evlerde, iş yerlerinde, sokakta, 
mahkemelerde hayatın hiçbir alanın-
da kimsenin ataerkil ideolojisine, ilkel 
dürtülerine, vicdanına, iradesine ve 
ellerine teslim etmeyeceğiz. Bu mü-
cadele için, 25 Kasım’da sokaklarda ve 
kalan her gün de, yaşanan tüm şiddet, 
taciz, tecavüz, istismar ve ayrımcılıkta 
kız kardeşlerimizin yanında olacağız.” 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü…
"YAŞAMAK İSTİYORUZ" 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kadın Komisyonu’nun Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 
gerçekleştirdiği açıklamada, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik kampanyalara karşı sözleşmenin 
etkin bir şekilde uygulanması için çağrı yapıldı.
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