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“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ KONUŞUYORUZ!” 
s ö y l e ş i s i 

E lektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) 47. Dönem Kadın Ko-

misyonu’nun düzenlediği etkinlik 
kapsamında, Avukat Hülya Gül-
bahar ile 19 Aralık 2020 tarihinde 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi ya da bilinen adıyla 
“İstanbul Sözleşmesi” üzerine oldukça verimli 
ve interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Söyleşi, Hülya Gülbahar’ın söz-
leşmenin imzalanma süreci ve 
maddeleri ile ilgili yaptığı sunu-
mun ardından soru yanıt şeklinde 
devam etti.

 EMO 47. Dönem Kadın Komis-
yonu’nun düzenlediği bu ilk et-
kinliğe EMO ve diğer odalardan 
75 mühendis, mimar ve şehir 
plancısı kadın katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Ka-
dın Komisyonu Başkanı Gülefer 
Mete yaptı.

Hülya Gülbahar, Türkiye’nin İs-
tanbul Sözleşmesi’nden ayrılma-
sını isteyenlerin öne sürdükleri 
başlıca gerekçeleri anlatarak ve 
bu gerekçeleri çürüterek konuş-
masına başladı.

Karşı çıkılma nedenlerinden en önemlisi; Türki-
ye’nin bu sözleşmeyi, yazılma sürecine yeterince 
müdahil olmadan ve okunmadan imzaladığına yöne-
likti. Hülya Gülbahar Türkiye’deki ilgili tüm resmi 
makamların bu sözleşmenin başından sonuna kadar 
bizzat sürecin içinde olduğunu, hatta sözleşmeyi 
hazırlayan komitede bir Türk akademisyenin de yer 
aldığını aktardı. Dönemin bakanlarından Fatma Şa-
hin ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Başkanı olan şimdiki Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun bizzat sözleşme sürecinin tamamına 
müdahil olduğunu ve Türkiye’nin imzalaması için 
özel çaba sarf ettiklerini belirten Gülbahar, ayrıca 
kamuoyunda yapılan anketlerde bazı çevrelerce 
söylenenlerin aksine Türkiye’nin sözleşmeden ay-
rılmasının istenmediğini kaydetti.

İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerine 
de işaret eden Gülbahar, şu anki du-
rumda bile sözleşmenin kararlarına 
uyulmasında gecikme yaşandığı için 
kadın cinayetlerinin artmaya devam 
ettiğini belirtti. İstanbul Sözleşme-
si’nin ve 6284 No’lu yasanın “Kadına 
Yönelik Şiddet” konusunda yeterince 
güçlü ve ayrıntılı olduğunu, bunlara 

uyulması halinde yüzyıllardır süregelen bu şiddetin 
azalacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Gülbahar, katılımcılardan gelen 
soruları da yanıtladı.

Basında yeralan Kadir Şeker ko-
nusu üzerine sorulan bir soruya 
karşılık, bu konuda sivil toplum 
kuruluşlarının yeterli düzeyde 
bir eylemlilik sürecine geçeme-
diğinisöyledi.

Tutsak kadınların yaşadıkları 
şiddetin kadın hareketinin gün-
demine alınmadığına dair bir 
yorum üzerine, kimi zaman kadın 
hareketinin de kendi içinde aynı 
dili konuşamadığına vurgu yaptı. 
Kadın hareketinin çok daha aktif 
olarak süreci takip etmesi gerek-
tiğini kaydetti.

Gülbahar, ülkemizdeki kadı-
na yönelik şiddet vakalarından 
örnekler verdi ve sözleşmenin 

uygulanması halinde bunların yaşanmayabileceğini 
ifade etti.
Yine İstanbul Sözleşmesi’nde de yer alan kadın 
sığınaklarının yeterli sayıda olmadığına vurgu yaptı.
Son olarak; yıllardır süregelen mücadeleler sayesinde 
hem ülkemizde hem de dünyada kadın hareketinin 
en aktif ve en muhalif hareket olduğunu, ancak daha 
kat edilecek çok yolumuz olduğunu, bu nedenle 
bıkmadan usanmadan mücadeleye devam edilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.
Onun içindir ki bizde diyoruz ki!
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi!
İstanbul Sözleşmesi’ni uygula!
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