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>şubeden haberler

Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Kadın Komisyonu, Danıştay 10. 
Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi`nin 
feshine ilişkin iptal istemini red-
detmesi üzerine 27 Temmuz 2022 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı. 
Sözleşmenin kadına yönelik şiddetle 
mücadelede devletlerinin yükümlü-
lüklerini yerine getirmesini sağlamayı 
hedeflediği ifade edilen açıklamada, 
kararın siyasi olduğu belirtildi. Dava 
sürecinde kadın avukatların fesih yet-
kisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
ait olduğuna vurgu yaptığına dik-
kat çekilen açıklamada, duruşmada 
TMMOB Yönetim Kurulu adına söz 
alan Ayşegül Oruçkaptan’ın aşağıdaki 
ifadelerine yer verildi:

“Bu çekilme kararının arkasında 
gerici, ırkçı, tarikatçı güçlerin talep-
lerini karşılama ve kendi kitlesini 
konsolide etme anlayışının yattığını 
biliyoruz. Hemen hemen her gün bir 
kadın cinayetinin yaşandığı bu ülkede, 
kamuoyunu yanıltmak için sözleşme-
nin içeriğini bilinçli ve kasıtlı olarak 

maniple edenler; sözleşmeyi uygula-
mak yerine feshedenler, şiddeti önle-
meyenler, şiddeti cezasız bırakanlar bu 
cinayetlerin suç ortağıdır. Ve biz çok iyi 
biliyoruz ki, kadın cinayetleri politiktir.”

Danıştay 10. Dairesi’nin 2 hakimi-
nin karara katılmayarak, “Yetkide ve 
usulde paralellik ilkesi gereğince, bir 
işlem hangi usule uyularak tesis edil-
mişse aynı usule uyularak geri alın-
ması, kaldırılması veya feshedilmesi 
gerekmektedir. Meclisin onadığı bir 
kanunun tek imza ile feshedilmesin-
de hukuka uyarlık bulunmadığı” görü-
şünü kayda geçirdiği belirtildi.  Davalı 
avukatlarının kararı 2 farklı tezle sa-
vunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Bunlardan biri Cumhurbaşkanı’nın 
sözleşmeden tek başına çekilme yet-
kisinin olduğuna, diğeri ise Türkiye’de 
mevcut yasal düzenlemelerin kadınla-
rı şiddete karşı koruyacak düzeyde ol-
duğu ve böyle bir sözleşmeye ihtiya-
cın olmadığına ilişkindi. Mevcut yasal 
düzenlemeler kadınları koruyabiliyor-

sa niçin İstanbul Sözleşmesi feshin-
den sonra devlete ait resmi istatistik 
olmamasına rağmen 300’ün üzerinde 
kadın katledildi, sayısız kadın şidde-
te 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.”

İstinaf yolunun açık olduğun 
hatırlatıldığı açıklama, “İstanbul 
Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe 
gireceğine ve önümüzdeki sürecin 
hukukun başat olduğu bir sürece ev-
rileceğine inanıyoruz. İnsan hakları 
ve eşitliğin öncelendiği, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin son bulduğu 
düzenlemelerin yapılacağı, siyasi çı-
karlardan, olumsuz yönlendirmeler-
den uzak politikaların geliştirileceği 
günleri umut etmekten ve İstanbul 
Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyece-
ğiz” ifadeleriyle tamamlandı. 

İstanbul Sözleşmesi’nden 
Vazgeçmiyoruz!

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini 2’ye karşı 3 oyla 
reddetti. Kararın ardından açıklama yapan EMO Kadın Komisyonu, kararının siyasi olduğunu vurgulayarak, mevcut 
düzenlemelerin kadınları korumadığına dikkat çekti. Sözleşmenin yeniden yürürlüğe gireceğine ilişkin umudun dile 
getirildiği açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” denildi.


