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İstanbul Sözleşmesi’nin amacı; şiddetin kaynağı 
olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sonlandır-
mak, kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği 

teşvik etmek olduğu kadar taraf devletleri kadına 
yönelik şiddetle mücadelede yükümlülüklerine 
uygun davranmaya zorlayarak cinsiyete duyarlı 
politikalar geliştirmeleri, şiddeti önlemede ve 
mücadelede bütüncül politikalar uygulayarak 
kadınların güçlendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca 
devletlerin kadına yönelik şiddetle mücadele ala-
nında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle 
etkin iş birliği yapması, özel sektör ve medyanın 
da çalışma politikalarını, kadına yönelik şiddeti 
önlemeyi amaçlı düzenlemelerini öngörmektedir.

İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuz bir şekilde tek 
imza ile feshedilme kararı; kadına bakışı belli 
olan egemenlerin, bu yükümlülüklerden duyduk-
ları rahatsızlıkla verdikleri siyasi bir karardır.  

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı 
kararı ile feshedilmesi üzerine baroların, meslek 
örgütlerinin, siyasi partilerin ve kadın örgütlerinin 
açtığı davanın Danıştay`da reddedilmesi mevcut 
iktidarın paralelindeki hukukun kadına bakışının 
sonucudur.

Savunma avukatlarının tamamı İstanbul 
Sözleşmesi`nin temel haklara ilişkin ve ulusla-
rarası olması, “Usulde paralellik ilkesi gereği ve 
sözleşmenin kanun niteliği kazanması nedeniyle, 
Anayasa Madde- 87” gereği fesih yetkisinin, 
kanun yapıcılığı, değişimi ve kaldırma yetkileri-
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne ait olduğu; 
Yasamanın yetkilerinin tek başına Cumhurbaş-
kanına verilemeyeceği konusunda ortaklaşmıştı.  
Danıştay`daki duruşmalarda tarihe önemli notlar 
düşüldü. 

Av. Oya Aydın (Kadın Koalisyonu), “İstanbul 
Sözleşmesi, Anayasamızın 90. maddesine göre 
TBMM tarafından onaylanmış bir Uluslararası 
Sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi ‘Kanun’ hük-

mündedir ve yürütme tarafından feshedilmesi 
hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı hukuken yok 
hükmündedir” derken; 

Malatya Barosu adına konuşan TBB Başkan Yar-
dımcısı Av. Sibel Suiçmez, “Biz hukukçular açılan 
bu davaların bir iptal kararıyla sona erebileceğini 
çok iyi biliyoruz. O nedenle sözün bittiği yerde-
yiz. Ya hukuk? Hukukun da bittiği yerde miyiz? 
Hukukun bittiği yerde olup olmadığımızı siz 
değerli yargıçlarımız gösterecektir. Türk Milletine, 
‘Ankara`da Danıştay var` dedirtecek iptal kararını 
bekliyoruz” demişti.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de vicdani bir 
savunma yapacağını söyleyerek heyete, “Siz hiç 
utandınız mı? Ben utandım. Her kadın ölümünde, 
her kan aktığında utandım. Yaşamak istiyorum 
diyerek ölen kadınların çığlıklarından utandım. 
Yeri geldi erkek olduğum için utandım” diye 
seslenmişti. 

İstanbul Sözleşmesi`nin feshi hakkında açılan 
davanın politik olduğuna dikkat çeken Diyarbakır 
Barosu`ndan Av. Hatice Demir, “Anayasa‘ya göre, 
İstanbul Sözleşmesi`nin onaylanması, tatbikinin 
durdurulması veya sonlandırılmasının, TBMM 
kararı ile mümkün olabileceğini, yetkide ve 
usulde paralellik ilkesi uyarınca Cumhurbaşkanı 
kararının hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi 
gerektiği” yönünde görüş sundu.

Manisa Barosu adına duruşmada söz alan Av. 
Ebru Kara, dava konusu olan sözleşmenin fesih 
işleminin hukuksuz olduğu ifadesiyle “Ben 
öldürülen kadınlar adına da buradayım” derken 
salonda bulunan kalabalık da “Kadın, yaşam, 
özgürlük” sloganı attı.

Bu dava TÜM KADINLARIN davasıydı ve hepimiz 
oradaydık!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) adına Birliğimiz Hukuk Müşaviri Av. 

Ekin Öztürk ise: “Şiddetin önlenmesini, ezilen 
tüm kesimlere yönelik ayrımcılık ve baskının 
önüne geçilmesini hedefleyen bir insan hakları 
metninin feshedilmesi, temel bir insan hakları 
sözleşmesinden çıkılması hakkında konuştuğum 
için de utanç duyuyorum. Biz bilmek istiyoruz. Bu 
sözleşme ayrımcılığa mı yol açıyor? Bu sözleşme 
Anayasa`ya mı aykırı? Bu sözleşme yasalara mı 
aykırı? Bu sözleşme insan hakları ihlaline mi yol 
açıyor? Hayır! Bunlara ilişkin bir iddia bir savun-
ma davalı beyanlarında var mı? Hayır! 

Sayın heyet, artık kadınların daha fazla ezilmeye, 
daha fazla ayrımcılığa, daha fazla katledilmeye 
sabrı da gücü de kalmadı. Elinize bu kanı bulaş-
tırmayın.

Şunun cevabını duymak istiyoruz: Bu sözleş-
meden neden rahatsız oldunuz? Şiddetin ön-
lenmesinden mi, ayrımcılığın baskının ortadan 
kaldırılmasından mı? Kadınlarla erkeklerin 
eşit olmasından mı neden rahatsız oldunuz da 
sözleşmeden korktunuz?” cümleleriyle damga 
vurdu.

 Davada TMMOB Yönetim Kurulu adına söz alan 
Ayşegül Oruçkaptan ise şu şekilde savundu:

“Bu çekilme kararının arkasında gerici, ırkçı, 
tarikatçı güçlerin taleplerini karşılama ve ken-
di kitlesini konsolide etme anlayışının yattığını 
biliyoruz.

Hemen hemen her gün bir kadın cinayetinin 
yaşandığı bu ülkede, kamuoyunu yanıltmak için 
sözleşmenin içeriğini bilinçli ve kasıtlı olarak 
maniple edenler; sözleşmeyi uygulamak yerine 
feshedenler, şiddeti önlemeyenler, şiddeti cezasız 
bırakanlar bu cinayetlerin suç ortağıdır. Ve biz 
çok iyi biliyoruz ki, kadın cinayetleri politiktir.”

Danıştay`ın ret kararına aykırı karar yazan 2 
hakim üyenin gerekçesi ise: “Yetkide ve usulde 
paralellik ilkesi gereğince, bir işlem hangi usule 

uyularak tesis edilmişse aynı usule uyularak geri 
alınması, kaldırılması veya feshedilmesi gerek-
mektedir. Meclisin onadığı bir kanunun tek imza 
ile feshedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı” 
şeklinde idi.

İki hakimin aykırı görüşüne uygun olarak Danış-
tay Savcısının da önceki görüşünü tekrar etme-
siyle HAKLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA ONAYLAN-
MIŞ oldu.

Davalı Cumhurbaşkanlığı avukatları ise 
Cumhurbaşkanı‘nın sözleşmeyi fesih kararı-
nı, temelde 2 tezle savundular. Bunlardan biri 
Cumhurbaşkanı‘nın sözleşmeden tek başına 
çekilme yetkisinin olduğuna, diğeri ise Türkiye`de 
mevcut yasal düzenlemelerin kadınları şiddete 
karşı koruyacak düzeyde olduğu ve böyle bir 
sözleşmeye ihtiyacın olmadığına ilişkindi. 

Mevcut yasal düzenlemeler kadınları koruyabili-
yorsa niçin İstanbul Sözleşmesi feshinden sonra 
devlete ait resmi istatistik olmamasına rağmen 
300`ün üzerinde kadın katledildi, sayısız kadın 
şiddete maruz kaldı? Ülkemizde hemen her gün 
bir kadın cinayeti işleniyor.

20 yıldır ülkeyi tek başına yöneten mevcut siyasi 
iktidar, kadına yönelik şiddeti önleyici bütüncül 
ve samimi bir yaklaşımı ortaya koyamadığı gibi, 
uyguladığı politikalarla daha büyük sorunlara yol 
açmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu 
olarak; İstinaf yolu açık olduğu için, İstanbul 
Sözleşmesi`nin yeniden yürürlüğe gireceğine ve 
önümüzdeki sürecin hukukun başat olduğu bir 
sürece evrileceğine inanıyoruz. İnsan hakları ve 
eşitliğin öncelendiği, toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liğinin son bulduğu düzenlemelerin yapılacağı, 
siyasi çıkarlardan, olumsuz yönlendirmelerden 
uzak politikaların geliştirileceği günleri umut 
etmekten ve İstanbul Sözleşmesi`nden asla 
vazgeçmeyeceğiz.
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