
 
CEDAW’DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE 

 
Av. Hale AKGÜN  

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 
 
  

KADININ İNSAN HAKLARINA  
İLİŞKİN  

 ULUSLARARASI NORMLAR  
VE  

TÜRK HUKUKUNA YANSIMALARI  



 
İnsan hakları kavramının  dünyada yayılması için 
ilk adımlar 
  
Magna Carta,  
1215 yılında İngiltere Kralı'na kabul 

ettirilen bildiri  
 
39. maddesi,  
“  “Özgür hiç kimse kendi benzerleri 
tarafından  ülke  kanunlarına göre  yasal 
bir şekilde  muhakeme edilip hüküm  
giymeden 
 tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, 
  
Adalet satılamaz, geciktirilemez, 

hiçbir özgür yurttaş adaletten yoksun 
bırakılamaz.  

 
 
 
 



 
•  Amerika Bağımsızlık Bildirgesi 

 
 

• 2 Temmuz 1776 tarihinde onayla   4 Temmuz  da 
Amerika'da yayımlanan  Bağımsızlık Bildirgesi 

 
  
-Bütün insanların özgür ve eşit olduğunu,  
 
-İnsanların doğuştan gelen ve kaybetme ihtimali 
olmayan, hükümetler veya devletler tarafından 
bağışlanmamış ve onların keyfine tabii olmayan 
haklara sahip olduğunu ilan etmiştir.  



KADIN MÜCADELESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ  
Siyasi haklar için  
1791 Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Madde I: 
“Kadın özgür doğar, hukuksal olarak erkekle eşittir”  
 
1857, 1908 Emekçi kadın hareketi  
çalışan kadının hak mücadelesi 8 Mart’ların Emekçi 
Kadın Günü olarak kabul Edilmesi. 
 
Türk Kadını  
10 Aralık 1919 Kastamonu mitingi,  
üç binden fazla Kastamonu’lu kadının; ülkemizin 
işgalini ve kadın ve çocuklara yapılan vahşeti 
protesto etmesi.  
 



2. Dünya Savaşı Sonrası 
Barış, Eşitlik, Kalkınma Arayışları 
1945 Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kurulması 
 
1946 BM Ekonomik Sosyal Konseye bağlı  
  Kadının Statüsü Komisyonunun Kurulması 
 
 
10 Aralık1948 
 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin  kabulü,  
 
madde 1 
Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit 

doğarlar.  
 
 
  
 
 

 



 
  
 
 20 Kasım 1959 
•     Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi 
 
 18 Ekim 1961 
•     Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi 
 
 26 Haziran 1981 
•     Afrika İnsan ve Halklarının Hakları Şartı 

 
 
 29 Kasım 1985 
•     Birleşmiş Milletler, Yargı Bağımsızlığına Dair Temel prensipler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Kadının İnsan Haklarına Yönelik Uluslararası 
Sözleşmeler 
 
 1791 Kadın ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 

 
 1952 Kadınların Siyasi Haklarına İlişkin Sözleşme 

 
 1957  Evli Kadınların Tabiiyetine İlişkin Sözleşme 

 
 1967 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 

Beyannamesi  
 

 1979 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi CEDAW 
 



 
• 1984 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7 No.lı Ek 

Protokol, 
  
 
• 1993 “Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Bildirge”  
 
 

• 2011 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi  Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi 



Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri 
     * 4.6.1935 tarihli Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde 
Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 No.lı ILO Sözleşmesi 

(1937) 
 
  * 6.6.1951 tarihli Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadınlar Arasında 
 Ücret Eşitliği Hakkında 100 No.lı ILO Sözleşmesi (1967) 
 
      * 4.6.1958 tarihli Ayrımcılık (İş ve Meslek) hakkında 111 sayılı 
 ILO Sözleşmesi (1967) 
 
     * 17.6. 1964 tarihli İstihdam Politikası Hk. 122 No.lı ILO 
 Sözleşmesi (1977) 
 
  İŞ KANUNUNDA 2003 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE  
 
 HEM ILO SÖZLEŞMELERİNE  HEM DE AVRUPA BİRLİĞİ  
 
YÖNERGELERİNE UYUM  SAĞLANMIŞTIR 
  



 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın  

Kaldırılması Sözleşmesi 
Kabul Tarihi: 18 Aralık 1979 

Yürürlük Tarihi : 3 Eylül 1981 

**** 

Convention on Elimination of all Forms of Discrimination 

 Against Women  

CEDAW 
 

 

KADINLARIN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
 



 
 
 
 
 
 
 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması 
Sözleşmesi 18 Aralık 1979 (CEDAW)  
 
 1985 Türkiye tarafından onaylanma 
 2002 CEDAW İhtiyari Protokol onay 
  Hareket noktası “ayrımcılığın kaldırılması” 
 
Sözleşme, taraf devletleri ; 
 Hem kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması için somut adımlar atmakla yükümlü 
kılmakta,  

 Hem de gerçek ve tüzel bütün ilgili kişi, kurum ve 
kuruluşların kadınlara karşı ayrımcılık yapılmasını 
önlemekle ve Sözleşme ile ilgili bilgiyi 
yaygınlaştırmakla görevlendirerek  yükümlü 
kılmaktadır. 



  
 

 
 Erkeklerin ve  kadınların  eşitliği  prensibini ; 
 

 
• Kadınlara  karşı  ayrımcılık  oluşturan  mevcut  yasaları,  

hukuki  düzenlemeleri,  gelenekleri  ve uygulamaları 
değiştirmek veya kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri 
almak; 
 

• Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal ceza 
hükümleri kaldırmak; 

 
• Siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda tedbir alma 

yükümlülüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEDAW - Madde 1  
AYRIMCILIĞIN TANIMI  
 Kadınların medeni durumlarına 

bakılmaksızın, 
 yaşamın her alanında  
 insan haklarının,  
kadın erkek eşitliğine dayalı olarak  
 -  tanınmasını/ kullanılmasını/ yararlanılmasını  
    engelleyen veya ortadan kaldıran  
  cinsiyete dayalı olarak yapılan 
 herhangi bir ayrım/ dışlama /veya sınırlama 
bu Sözleşme hükümleri açısından “kadınlara karşı 
ayrım” olarak kabul edilir. 



Md. 2-3 Anayasa, Yasa ve Diğer Hukuki Düzenlemelerde 
Ayrımcılığın Kaldırılması Yükümlülüğü 
 Taraf Devletler, özellikle politik, sosyal, ekonomik 

ve kültürel alanda olmak üzere yaşamın her 
alanında kadının tam gelişmesini ve 
ilerlemesini sağlamak, 

 erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel 
özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hakları 
kullanmalarını garanti etmek,  

    amacıyla anayasa ve yasal düzenleme 
    dahil bütün uygun önlemleri alacaklardır. 



AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASINDA YÖNTEM 

 Madde 4. pozitif Ayrımcılık  
    Kadın-erkek eşitliğini olgusal olarak (de facto) 

sağlamak ve hızlandırmak için taraf devletlerce 
alınacak 

 geçici ve özel önlemler, bu Sözleşmede belirtilen 
cinsten bir ayırım değildir. 

 
Fırsat ve uygulamada eşitlik  hedeflerine 
ulaşıldığı zaman bu önlemlere  
son verilecektir. 



GELENEKSEL ÖNYARGILARIN VE  

ZİHNİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ  Madde 5.  
 

a- Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya 
kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı 
önyargıların, geleneksel bütün uygulamaların ortadan 
kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin 
sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek, 

 
b- Anneliğin toplumsal bir işlev olarak anlaşılmasını ve 

çocukların yetiştirilmesi ve gelişiminde kadın ve 
erkeğin ortak sorumluluğunun tanınması anlayışına 
dayanan bir aile eğitimini sağlamak, 

Taraf Devletler bütün uygun önlemleri alacaklardır : 
 



Yaşamın Her Alanında Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 
Kaldırılması 
 Madde 6: Kadın ticareti ve istismarı 
 Madde 7: Siyasette, kamusal alanda 
 Madde 8: Uluslararası düzeyde temsilde 
 Madde 9: Vatandaşlığın kazanılmasında  
 Madde 10: Eğitimde, meslek ve sanata yönlendirmede 
 Madde 11: Çalışma yaşamında 
 Madde 12: Aile planlaması ve sağlık hizmetlerinden 

yararlanmada  
 Madde 13: Ekonomik, kültürel ve sosyal alanda 
 Madde 14: Kırsal kesim kadınlarının sorunlarının 

çözümünde 
 Madde 15: Yasa önünde eşitlikte  
 Madde 16: Evlilik ve aile ilişkilerinde 



10. Madde 
Eğitim hakkı 

c) Erkeklerin  ve  kadınların  kalıplaşmış  rolleriyle  ilgili  
kavramların  eğitimin  her  düzeyinden  ve biçiminden 
tasfiye edilmesi için karma eğitim ve bu amaca 
ulaşılmasına yardımcı olacak diğer eğitim türleri teşvik 
edilir, ve özellikle okul kitapları ve ders programların 
gözden geçirilir ve bu öğretim metoduna göre uyarlanır 

 
       f) Kız  öğrencilerin  okuldan  ayrılma  oranlarının              
 düşürülmesi  ve  okuldan  erken  ayrılan  kız çocuklar   
 ve  kadınlar için eğitim programları düzenlenir; 

11. Madde Çalışma hakkı 
• İşi,  işte  kıdemi  veya  sosyal  hakları  kaybetmeden 

annelik izni verilmesi, özellikle  çocuk  bakım  
kurumlarının  kurulmasını  ve geliştirilmesini istemek  
 

 



 
12. Madde 

Sağlık Hakkı 
1.…….eşit şekilde, aile planlaması hizmetleri de dahil 
sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere 
kadınlara Karar ayrımcılığı tasfiye etmek için gerekli her 
türlü tedbiri alır.   

       14. Madde 
  Kırsal alandaki kadınların hakları 

1. …kırsal  alanda  yaşayan  ve  kayıt  dışı  sektörlerde  
çalışarak  ailelerinin  ekonomik yaşamlarına önemli katkıda 
bulunan kadınların karşılaştıkları özel sorunları dikkate alır  
b) Aile  planlamasında  bilgilendirme,  danışmanlık  ve  

hizmet  verme  de  dahil,  yeterli  sağlık hizmetinden 
yararlanma hakkı;  

c)  Sosyal güvenlik programlarından doğrudan 
yararlanma hakkı 

 
 



15. Madde 
Hukuk önünde eşitlik hakkı 

 
1. Taraf Devletler kadınların erkeklerle hukuk önünde eşitliğini 

kabul eder. 
16. Madde 

Evlenme ve aile ilişkileri alanındaki haklar 
 

1. e)  Çocukların  sayısına  ve  dünyaya  getirilme  
zamanına  serbestçe  ve  makulce  karar  verme konusunda  
aynı  hakka  sahip  olma ve  bu hakları  kullanabilmeleri  
için  gerekli  bilgiye,  eğitime  ve  araçlara sahip olma; 

2. g) Soyadı, meslek ve iş seçme hakları da dahil, karı ve 
koca olarak aynı kişisel haklara sahip olma;  

3. 2.  çocuğun  nişanlandırılması  ve  evlendirilmesi  hiç  
bir  hukuki  sonuç  doğurmaz;  asgari  evlenme yaşını 
tespit etmek ve evliliklerin resmi sicile kaydının zorunlu hale 
getirilmesi 



DENETİM ORGANI 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi 

   17. madde gereği Sözleşmenin uygulanmasında 
meydana gelen gelişmeleri incelemek amacıyla 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması 
Komitesi kurulmuştur. 

    Görevi 
 Taraf ülkelerin dört yılda bir sunmak zorunda 

oldukları dönemsel Ülke Raporlarını 
incelemek, 

 genel tavsiye kararları oluşturmak  
 üye ülkeleri kadın erkek eşitliğini 

gerçekleştirmeleri ve çekincelerin kaldırılması için 
harekete geçirmektir. 

  Denetim Organı olarak da görev yapmak 
  (1999 yılında İhtiyari Protokolün yürürlüğe 

girmesinden sonra) 



18. Madde 
Devlet raporları 

 
1. Taraf Devletler……rapor sunmayı taahhüt eder. 

 
b)her dört yılda bir ve Komite talep ettiği zamanlarda 
verilir. 
 
c) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilme 
derecesini etkileyen faktörler ve güçlükler de belirtilebilir. 
 
Komite, sunulan raporları incelemek üzere yılda bir kere 
toplanır. 
 

 
 





23.Madde    
Yorumlama prensipleri 

 
Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, erkekler ile kadınlar 
arasında eşitliğin sağlanması bakımından daha 
yararlı olabilecek aşağıdaki hükümleri etkilemez: 
 
a) Bir Taraf Devletin mevzuatında bulunan 
hükümleri, veya 
b) Bu Devlet bakımından yürürlükte bulunan başka 
uluslararası Sözleşme, antlaşma veya antlaşma 
hükümlerini. 
 



CEDAW Onaylanması ve  
Türkiye’ye Yansıması 

a) Hukuk Alanında Gelişmeler 
1985 onay 
 1990 yılında Devlet Bakanlıklarından biri Kadından ve 

Aileden Sorumlu olarak  görevlendirildi. 
 

 1992 Medeni Kanunda kadının çalışmasını kocanın 
iznine  bağlayan 159. madde “eşitlik ilkesi”ne aykırılık 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edildi. 
 

 1995 4. Dünya Kadın Konferansında Pekin Sonuç Bildirgesi 
çekincesiz olarak kabul edildi. Kadın  okur yazarlığının 
%100’e çıkarılması ve bebek ölümlerinin önleneceği 
taahhüt edildi.  

 1997 Zorunlu temel eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.  
 1997 “evli kadına  kocasının soyadı ile birlikte, kendi 

soyadını da taşıma  hakkı” verildi. 
 



CEDAW Onaylanması ve  
Türkiye’ye Yansıması 

     Türk Ceza Kanununda kadının ve erkeğin zinasının 
suç oluşturmasını farklı unsurlara bağlayan 440 ve 441. 
maddelerinde yer alan hükümler, kadın erkek eşitliğine 
aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal 
edildi. 

     
    1998 Ailenin Korunmasına Dair Kanun  kabul 

edildi. 4320 sayılı Kanun 
 
    1998 Gelir vergisinde aile reisinin beyanname vermesi 

uygulaması kaldırıldı.  
 
 1998 Aile Hukuku bölümünde köklü değişiklikler 

yapılan Medeni Kanun Tasarısı tartışmaya açıldı. 



CEDAW Onaylanması ve  
Türkiye’ye Yansıması 

 b) Kurumsallaşmada gelişmeler 
 Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü kuruldu. 
 

 -  Üniversiteler bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezleri ve yüksek lisans eğitimi verilen Ana 
Bilim Dalları kuruldu. 
 

 İllerde Valilik bünyesinde Kadın Birimleri kurulmaya 
başlandı. 
 

 Barolarda Kadın Hakları Komisyonları kuruldu. 
 Kadınlar Başbakan, Bakan, Vali, kaymakam, Emniyet 

Müdürü olarak karar mekanizmalarında yer aldılar. 
 



CEDAW Onaylanması ve  
Türkiye’ye Yansıması 

 Devlet İstatistikleri arasında Kadın İstatistikleri 
yayınlandı. 

 Çok az sayıda olsa da Kadın Sığınma Evleri açıldı.  
 
 Kadın hakları konusunda çalışan kuruluşların işbirliği 

güçlendirildi 
 

 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve bilgi merkezi açıldı. 
 

 Kadınların okuryazarlığının % 100 oranına çıkarılması için 
Ulusal Eğitime Destek  Kampanyaları başlatıldı. 

 
 İlk kez bir Hukuk Fakültesinde “Kadın Hukuku” ders 

olarak okutulmaya başlandı (Yeditepe Ü. Hukuk F.) 



AB’ne uyum süreci (1999 – ) 
  2001’de Türk Medeni Kanunu kabul edildi. 

1.1.2002’de yürürlüğe girdi. 
 
 İş Kanununda değişiklik yapıldı, “eşit davranma ilkesi” 

kabul edildi.  
 
 26 Eylül 2004 - Türk Ceza Kanunu kabul edildi. Haziran 

2005’de yürürlüğe girdi. 
 
 Anayasa’da yapılan değişiklikler: 
    2001’de Anayasa’nın 41.maddesinin 1.fıkrasına “eşlerarası 

eşitlik” ilkesi eklendi.  
 
     2004’de Anayasa’nın 10. maddesine “kadın erkek eşit haklara 
sahiptir. Devlet kadın erkek eşitliğinin yaşama 
geçirilmesinde yükümlüdür” kuralı eklendi. 

     2010’da  yukarıdaki  değişikliğe  
 
“Devletin kadın erkek eşitliğini sağlamak  amacıyla  
alacağı tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanmaz”  cümlesi eklendi. 

 
 



AB’ne uyum süreci (1999 – ) 
 
 2002 CEDAW İhtiyari Protokol onaylandı. 

 
 1 Ocak 2003 ‘de Aile Mahkemeleri kuruldu.  
     
 30.1.2003 - BM İnsan Ticaretinin - Özellikle Kadın ve 

Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Cezalandırılmasına 
İlişkin Protokol onaylandı. TCK. 80.md. de “İnsan 
Ticareti” suçuna yer verildi.  



AB’ne uyum süreci (1999 – ) 
 
 2005 - Yeni Türk Ceza Kanunu ile kadınlara karşı ayrımcılık içeren 

maddeler kaldırıldı.  
 
 Yeni TCK.da: “töre saikiyle” kasten öldürmeye 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” verilmesi; 
  “iş yerinde cinsel tacize üç yıla kadar hapis cezası 

verilmesi” ;  
 “evlilik içi tecavüzün, tecavüze uğrayanın şikayetine 

bağlı olarak suç sayılması”;  
 “kadının tecavüz edenle evlendirilmesi halinde 

tecavüz edenin suçunun ertelenmesine ilişkin 
maddeye yer verilmemesi” başlıca yeniliklerdir.  



AB’ne uyum süreci (1999 – ) 
 
-“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” 

KSGM tarafından hazırlandı ve yürürlüğe girdi. 
 
- 4320 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Yönetmelik, 

Mart 2008’de yürürlüğe girdi. 
 

- 25 Şubat 2009 tarihinde TBMM’de Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. 
 

 25 Mayıs 2010 tarihli Kadın İstihdamının 
Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması 
amacıyla  Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. 
 



Kadına Yönelik Şiddet 
 
 
 

 Aile içi şiddet uzun yıllar uluslararası 
sözleşemelerde de dile getirilmemiş, bir sorun 
olarak ele alınmamıştır. 
 

  CEDAW’da da yer verilmemiştir. 



BM Kadınlara Karşı Şiddetin  
Tasfiye Edilmesine Dair 1993 tarihli Bildiri 
     14 Ocak 1998 “Ailenin Korunmasına Dair 4320 sayılı  

Kanun” kabul edildi. 
 
 Başbakanlık genelgesi 4 Temmuz 2006  
“Kurumlar arası işbirliği yol haritası belirlendi.”  
 
 4320 sayılı yasada değişiklik26.4.2007  

 
 1 Mart 2008 tarihinde Yönetmelik çıkarıldı. 
Şiddetin türlerine de yer verilen yasanın uygulanması 
hakkında 



 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi  Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

İstanbul, 2011                 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ  
 
 11 Mayıs 2011’da İstanbul'da imzaya  

 
 şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir 

sonucu olduğunun vurgulandığı  ilk 
Sözleşme niteliği taşıyor.   

yaptırım gücü olan, 
  bağlayıcı 
  ve bağımsız bir denetim mekanizması  

 
Türkiye, İstanbul Sözleşmesini onaylayan ilk 

ülkelerden  olmuştur (24 Kasım 2011).  



Madde 75 – İmzalama ve yürürlüğe girme 
 
Bu Sözleşme Kabule veya onaya tabidir. 
•  Avrupa Konseyi üyelerinin   
• Hazırlanmasına katılan üye olmayan ülkelerin 

(ABD, Kanada)  
•  Avrupa Birliği’nin imzasına açıktır.  

 
• En az sekizi Avrupa Konseyi üyesi olan on Devlet 

tarafından onay 
• Çekinceler 5 yıl için geçerlidir. Süre bitiminde 

yenilenebilir. 
 



 
Madde 1 – Sözleşmenin Amaçları 
 
 kadınları her türlü şiddetten korumak  
  kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti 

önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak 
ve bu kişilere destek vermek; 

 kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak 

 somut eşitliği   teşvik etmek;  
 şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla 

uluslararası işbirliğini güçlendirmek; 
 

 özel bir izleme mekanizması kurularak 
Taraf Devletlerce Sözleşmenin etkili bir 
şekilde uygulanmasını sağlamak. 



Anayasa 90. maddesi/5. fıkrası: 
 Anayasa 90/ 5: “Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır.”  

  “kadına yönelik şiddet” insan hakları ihlali 
olduğundan, iç hukukta yeterli koruma yoksa, 
Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.  
 



Sözleşmenin Onaylanması 
 

 
 
“çekincesiz” olarak kabul edilmiştir. 

(RG.29.11.2011) 
 
 



Madde 2 – Sözleşme’nin kapsamı 
Bu Sözleşme, kadınlara yönelik 
 medeni haline bakılmaksızın,  
  her türlü şiddet biçimi için geçerlidir.  

 
 cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarını 

özellikle dikkate alır. 
 

 Bu Sözleşme barış zamanlarında ve silahlı 
çatışma durumlarında uygulanır.  



Madde 3 – Tanımlar 

 “toplumsal cinsiyet” toplum tarafından kadın ve 
erkeğe yüklenen ve sosyal olarak kurgulanan roller, 
davranışlar ve eylemler anlamına gelir.  

 
 “kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddet” 

doğrudan kadınlara yalnızca kadın oldukları 
için uygulanan veya orantısız bir şekilde kadınları 
etkileyen şiddet anlamına gelir. 
 

 “mağdur” şiddet içeren her türlü davranışa maruz 
kalan gerçek bir kişi anlamına gelir. 
 

 “kadın” ibaresi 18 yaş altı kız çocuklarını da 
kapsar.  
 



Şiddetin Önlenmesi İçin: 
 Madde 13 – Farkındalığı arttırma 
 Madde 14 – Eğitim 
 Madde 15 – Uzmanların eğitimi 
 Madde 16 – Önleyici müdahale ve tedavi 

programları 
 Madde 17 – Özel sektör ve medyanın katılımı 



Madde 4 – Temel haklar, eşitlik ve ayrım 
gözetmeme 
Taraf Devletler kadın erkek eşitliği ilkesini kendi 
ulusal anayasalarına ya da diğer uygun 
mevzuata dahil eder ve bu ilkenin uygulamada 
gerçekleştirilmesini güvence altına alır.  
 
..özel önlemler ayrımcılık olarak kabul edilemez 



Md. 6- Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar: 
 
Taraf Devletler  
• toplumsal cinsiyet perspektifini dâhil edeceğini 
  
• kadın erkek eşitliği ve kadınları güçlendiren 

politikalarını teşvik edeceğini  
    ve etkili bir şekilde uygulayacağını taahhüt eder.  
 
• Kurumlar ve örgütlerle etkili işbirliği içerisinde 

uygulanmasını sağlayacak.  
 

• sivil toplumu da dâhil ederek uygun mali ve insan 
kaynaklarını tahsis edecektir.  

 



 
Md. 10 - Eşgüdüm Birimi 
Md. 11 – Veri toplama ve inceleme 
 
• Uygulanacak politikaların izlenmesinden ve 

değerlendirilmesinden sorumlu bir ya da birden 
fazla resmi eşgüdüm birimi kurulacaktır. 
 

• Her türlü şiddet vakalarına ilişkin ayrıştırılmış 
istatistiksel veriler belirli aralıklarla toplanacak. 
 
 

 
 
 
  



 
Bölüm III – Önleme 
Madde 12 – Genel Yükümlülükler 
1. Taraf Devletler, 
•  ………Kadınların aşağı bir cins olduğu veya alışılagelmiş 

rollerin bulunduğu sosyal ve kültürel davranış kalıplarının 
değiştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. (CEDAW 5. md) 
 

Bölüm V- MADDİ HUKUK  
4. Tüm toplumu, özellikle erkekleri ve erkek çocukları bu 
Sözleşme kapsamına giren bütün şiddet biçimlerinin 
önlenmesine aktif bir şekilde katkıda bulunmaları için teşvik 
etmek amacıyla gerekli tedbirleri alır. 
 
5. Taraf Devletler, cezai işlemlerde kültür, örf ve adet, din, 
gelenek veya sözde ”namus”un bu Sözleşme 
kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak 
kabul edilmemesini güvence altına alır.  
 
 
 



Madde 14 - Eğitim 
Taraf Devletler,  
• kadın erkek eşitliği,  
• kalıplaştırılmayan toplumsal cinsiyet rollerini  
• ……………öğretim materyallerinin içerisine dâhil edilmesi 

için uygun olan durumlarda gerekli adımları atar. 
 

• Madde 5 – Devlet yükümlülükleri ve gereken özeni 
gösterme sorumluluğu  

• 1. Taraf Devletler kadına yönelik herhangi bir şiddet 
eylemiyle ilişkilenmekten kaçınır ve devlet adına hareket 
eden devlet yetkililerinin, görevlilerinin, organlarının, 
kurumlarının ve diğer aktörlerin bu yükümlülüğe uygun 
davranmalarını sağlar.  
 
 
 
 



 
 
Hizmetlerin sağlanması için, 
mağdurun şikâyette bulunması 
veya faile karşı tanıklık etmesi 
gerekli değildir.  



Koruma ve destek 
 
Madde 19 – Bilgi: mağdurların mevcut destek hizmetleri ve 
yasal tedbirler hakkında anladıkları dilde yeterli ve zamanında 
bilgi edinmelerini sağlamak.. 
 Madde 20 – Genel destek hizmetleri: mağdurlara hukuksal, 
psikolojik, sağlık alanında destek verilmesi.. 
 Madde 21 – Bireysel/ toplu şikâyette destek 
Madde 22 – Uzman destek hizmetleri  
Madde 23 – Sığınaklar 
Madde 24 – Telefonla yardım hattı    
 Madde 25 – Cinsel şiddet mağdurlarına yönelik yardım 
Madde 26 – Çocuk tanıklar için koruma ve destek  
Madde 27 – Bildirme: şiddet eylemlerinin gerçekleşmesine tanık 
olan veya böyle bir eylemin gerçekleşebileceğine dair makul 
nedenleri olan veya olası başka şiddet eylemlerinin 
yaşanabileceğine inanan bir kişinin bunu yetkili makamlara veya 
örgütlere bildirmesini teşvik edilecektir. 



Madde 29 –Hukuk davaları ve başvuru yolları 
 

• mağdurların faile karşı yeterli hukuksal başvuru 
yollarına sahip olmasını sağlamak  ve  
 

• önleyici ve koruyucu tedbirleri alma görevini 
yerine getirmeyen devlet makamlarına karşı 
yeterli hukuksal başvuru yollarını sağlamak 
üzere 
 

Gereken yasal veya diğer tedbirleri alır. 



Maddi Hukuk Açısından Yapılması Gerekenler 
 
Madde 30 – Tazminat: Ciddi bedensel zarar gören 
ya da sağlıkları ciddi bir şekilde zarar gören ve 
uğradıkları zarar fail, sigorta ya da Devlete ait sağlık 
ve sosyal yardım hizmetleri gibi diğer kaynaklardan 
karşılanmayan kişilere Devlet tarafından yeterli 
tazminat sağlanır 
 Madde 31 – Vesayet, ziyaret hakları ve güvenlik:  
bir ziyaret veya vesayet hakkının kullanılmasının 
mağdurun veya çocukların haklarını ve güvenliğini 
tehlikeye düşürmemesini sağlamak üzere  gereken 
yasal veya diğer önlemleri alır.  
Madde 32 – Zorla evlendirmenin hukuki sonuçları: 
zorla evliliklerin yok sayılabilmesi, feshedilmesi ya 
da sonlandırılabilmesi … 



Madde 33 – Psikolojik şiddet:  
Madde 34 – Takip(ısrarlı takip)  
Madde 35 – Fiziksel Şiddet 
Madde 36 – Tecavüz dâhil cinsel şiddet:  
Madde 37 – Zorla evlilik 
Madde 38 – Kadın sünneti 
Madde 39 – Zorunlu kürtaj ve zorunlu kısırlaştırma 
Madde 40 – Cinsel taciz  
Madde 41 – Yardım ve yataklık ve buna yeltenme 
Madde 42 – Suçların kabul edilemez gerekçeleri; 
sözde “namus” adına işlenen suçlar da  dâhil 
Madde 43 – Cezayı gerektiren suçların uygulanması 
Madde 44 – Yargılama yetkisi 
Madde 45 - Yaptırımlar ve önlemler 
Madde 46 - Cezayı ağırlaştırıcı nedenler 
 



Bölüm 6 – Soruşturma, kovuşturma, usul hukuku ve 
koruyucu önlemler 
 Taraf Devletler, her tür şiddetle ilgili 

soruşturma ve yargılamaların gecikme 
olmaksızın görülmesini ve ceza 
davasının tüm aşamalarında mağdurun 
haklarının dikkate alınmasını sağlamak 
için yasal veya diğer tedbirleri alır, 

 Acil müdahale, önleme ve koruma 
 İlk aşamada Kanıt aranmaması 
 Adli yardım 



Bölüm 7 – Göç ve sığınma 
Madde 59 – Oturma izni: ikametgâh durumu eş veya 
partnere bağlı olan mağdurlara, evliliğin veya 
ilişkinin bozulması durumunda özellikle zor 
koşullarda, başvuru üzerine, evliliğin ya da ilişkinin 
süresini dikkate almaksızın özerk oturma izninin 
verilmesini sağlamak üzere gereken yasal veya diğer 
tedbirleri alır.  
Madde 60 – Cinsiyete dayalı sığınma talebi: 
…sığınma usullerini geliştirmek için.. Ve  
Madde 61 – Geri göndermeme: mağdurların 
hayatlarının risk altında olabileceği hiçbir ülkeye 
hiçbir durum altında iade edilmeyecekleri yasal veya 
diğer önlemleri alır.  



BÖLÜM 9 – İZLEME MEKANİZMASI 
“GREVIO” uzman eylem grubu  

 
Madde 66 –Sözleşme’nin Taraf Devletler’ce 
uygulanmasını izleyecektir. 
 
en az 10, en fazla 15 uzman üyeden oluşur.  
 
Madde 67 – Taraf Devlet Komitesi:  
Komite’nin ilk toplantısı GREVIO üyelerini seçmek 
için, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini takiben 1 yıl 
içerisinde yapılır.  



Madde 70 – İzlemeye parlamenter katılım 
•   Ulusal parlamentolar, Sözleşme’nin uygulanması 

için alınan tedbirlerin izlenmesine katılmaları için 
davet edilebilir.  

•  Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 
  Sözleşme’nin uygulanmasını değerlendirmek 
 için düzenli olarak davet edilir. 
 
Madde 71 - Diğer uluslararası belgelerle olan 
ilişki: 
       Taraf Devletler,  
 
 birbirleriyle iki ya da çok taraflı anlaşmalar 
 yapabilir. 



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİ MADDELER 
• MADDE 2. KAPSAM “….TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DAYALI ŞİDDETİN KADIN MAĞDURLARINI ÖZELLİKLE 
DİKKATE ALIR”  
• MADDE 3. TANIMLAR:  EV İÇİ ŞİDDET VE KADINA 
ŞİDDET AYRI TANIMLANMIŞTIR. 
  
• TOPLUMSAL CİNSİYET TANIMININ OLMASI 
 
• MADDE 4. GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE AİT 
DÜZENLEMELER. Sözleşme ayrım yapılmaksızın onlara da 
uygulanır 
 
• MADDE 5 TOPLUMSAL CİNSİYETE DAİR 
DEVLETLERİN POLİTİKALARI. Kadın erkek eşitliği/ kadınları 
güçlendiren politikalar izlenmesi  



MADDE 12. DEVLETLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
ÖNYARGI, ÖRF ve ADET,GELENEK VE HER 
TÜRLÜAYRIMCI UYGULAMALARI YOK ETMEK AMACIYLA 
TOPLUMSAL KALIPLAŞMIŞ ROLLERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER 
 
MADDE 12. TEDBİRLER KİŞİLERİN ÖZEL İHTİYAÇLARINA 
YÖNELİK OLUR, MAĞDURUN İNSAN HAKLARI 
MERKEZLİ. 
 
• MADDE 16. CİNSEL SUÇ FAİLLERİNİN TEKRAR 
SUÇ İŞLEMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER YÜKÜMÜ  
 
• MADDE 18. İKİNCİ MAĞDURİYETİ ÖNLEYİCİ 
TEDBİRLER 
  



• MADDE 18. ŞİKAYETE, TANIKLIĞA BAĞLI OLMAMA, 
 

• MADDE 25. CİNSEL ŞİDDET MAĞDURLARINA 
YÖNELİK KRİZ MERKEZLERİ KURMA, 
 
• MADDE 28. MESLEK UZMANLARININ ( ÖZL.SAĞLIK) 
BİLDİRİM ENGELLERİNİ ZORLAŞTIRMAMA, KALDIRMA, 
 
• MADDE 29. ÖNLEYİCİ KORUYUCU TEDİRLERİ 
YERİNE GETİRMEYEN DEVLET MAKAMLARINA YASAL VE 
DİĞER TEDBİRLERİ uygulama 
 



• BEDENSEL ZARARDA DEVLET TARAFINDAN TANZİM 
  
• MADDE 31. Güvenli VELAYET VESAYET 
TEDBİRLERİ  
 
• MADDE 33-34. ZORLAMA VE TEHDİDİ 
PSİKOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜ BOZAN KASITLI DAVRANIŞ 
SAYMA 
 
• MADDE 36. CİNSEL ŞİDDETTE RIZA : ÖZGÜR 
İRADE İELE GÖNÜLLÜ GÖSTERİLMİŞ OLMASI ŞARTI (  
İLGİ: TCK  104 MD.) 
 
• MADDE 40. CİNSEL TACİZ  



 Uluslar arası Sözleşmelerin ve kadın-erkek 
eşitliğine yönelik çalışmaların dünya 
gündeminde bile olmadığı bir dönemde,  

 
 Mustafa Kemal Atatürk devrim yasalarında, 
  kadın-erkek ayırımını ortadan kaldırarak her iki 

cinsi  ‘insan’ kelimesi içine almış, kadına  sosyal, 
siyasi , medeni  ekonomik pek çok  hakların 
tanınmasını sağlamıştır.  

 
 Ancak, bu doğru başlangıcın sürdürülebilmesi 

için  
Özellikle de günümüzde uluslar arası sözleşmelerin 

onaylanması ve uygulanması önem taşımaktadır. 
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