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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR ?
İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen uluslararası metinler arasında öne
çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs
2011’de Avrupa Konseyi tarafından İstanbul’da imzaya açıldı.
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri neler?
soruları sık sık gündeme gelen sözleşme
ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar tarafından soruluyor. Uluslararası bir
sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nin
Mart 2019 itibari ile 46 ülke ve Avrupa
Birliği tarafından imzalandığı biliniyor.
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tüm detaylar
dergimizden okuyabilirsiniz.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya
açılan sözleşmedir.
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AMACI
Avrupa Konseyi’nin, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi
ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni
sözleşmesi, ciddi bir insan hakları ihlali
oluşturan bu sorunu en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşmadır.
Bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedeflemektedir ve Avrupa ile onun
sınırlarını da aşan geniş bir alanda daha
güvenli yaşanabilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır.
Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete
teslim edilmesi, bu sözleşmenin temel
taşlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, toplumun her ferdini, özellikle
de erkekleri ve erkek çocuklarını,
tutumlarını değiştirmeye davet
ederek, bireylerin vicdanlarını ve
düşüncelerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Esas itibariyle, erkeklerle kadınlar arasında daha fazla
eşitlik sağlamaya yönelik çağrının
yeniden yapılmasıdır; zira, kadınlara yönelik şiddetin kökleri, toplumda erkek ve kadın arasındaki
eşitsizliğe dayanmakta ve bir hoşgörü ve inkar kültürünün sonucu
olarak sürdürülmektedir.
TALEPLERİ
Önleme
- Kadınlara yönelik şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve
klişelerin değiştirilmesi;
- Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi;
- Farklı şiddet türleri ve bunların
travma yaratıcı özellikleri hakkında
farkındalık yaratılması;
- Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele
alan konuların ders müfredatına dahil
edilmesi;
- Halka ulaşabilmek için STK’larla, medyayla ve özel sektörle işbirliği yapılması.
Koruma
-Tüm tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en
büyük önemin verilmesinin sağlanması;

Zeki Dursun
Zed Haber
Ajansı

- Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik
ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi
yardım da sağlayan özelleşmiş destek
hizmetlerinin düzenlenmesi;
- Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis
edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatları sağlanması.
Yargılama
- Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin
sağlanması;
- Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin
sağlanması;
- Soruşturma ve yargılama sürecinde
mağdurların özel koruma tedbirlerinden
yararlanmalarının sağlanması;
- Kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve
tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale
etmelerinin sağlanması.
Bütüncül politikalar
- Yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede
bulunulmasının temin edilmesi.
Sözleşme taraf devletlere, aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai veya
başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kılmaktadır:
Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik) taciz amaçlı takip; tecavüz dahil, cinsel şiddet; cinsel taciz;
zorla evlendirme; kadınların sünnet edilmesi; kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya
zorlama. Burada açıkça verilmek istenen
mesaj, kadınlara yönelik şiddetin ve ev
içi şiddetin özel hayatta saklı kalacak
konular olmadığıdır. Aksine, mağdur
olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı yada
ailenin bir ferdi ise, aile içinde işlenen
suçların özellikle travma yaratıcı etkisini
vurgulamak üzere bu kişinin cezası daha
da ağırlaştırılabilir.

Ekim 2020

l

5

İstanbulSÖZLEŞmeSİ

Sema KAVAK
Psikolog

Son dönemde bir grup insanın ısrarla savunduğu ve yine bir grup insanın
ısrarla reddettiği bir sözleşme var. İşin garip tarafı tam olarak ne olduğunu bilmeden gündem olması da yine bir Türkiye gerçeği…
Sözleşmenin genel özeti “kadına
yönelik her türlü şiddetin ve ev içi
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet
ile mücadele alanında bütüncül, eş
güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali
ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan,
bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir.”
Bu açıklama bilimsel, eşitlikçi, adil
ve ahlaklı bir yaklaşımı yaşam tarzı
benimseyenler için olması gereken
düzenlemeler olarak ortaya konulsada, bizim gibi geleneklerinden sıyrılamamış, alışkanlıklarından vazgeçemeyen bazı öğretileri sorgulamadan
kabul edenler için kabul edilemez bir
durum.
Neden mi?
Başlık parası, Berdel, küçük yaşta
evlilik, namus cinayetleri, aile içi psi-
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koloji-ekonomik-fiziksel şiddet, gibi
normalleştirilmiş, “kocandır sever
de döverler” sözleriyle beslenmiş,
“dayak cennetten çıkmadır” ile tartışılmaz hale getirilmiş, “kızını dövmeyen dizini döver” ile tecrübe edilmiş,
“oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün” sözüyle de pişmanlık
dile getirilmiştir.
Üstelik kadın, kadına uygulanan şiddeti bile onaylar ya da göz yumar
hale gelmişken; cinsel yönelim, cinsel
kimlik gibi henüz hastalık mı tercih
mi tartışmaları bitmemiş bir konu
içine giren bir kişinin haklarının savunulması bizim ülkemizde bir kesim
için kabul edilemez bir durum.
Ayrıca, giyimi, mesleği, yaşam tarzı,
medeni hal gibi durumlar maalesef
ev kiralamada bile zorluk yaşatan
bir konu olarak karşımıza çıkarken,
mağdurun haksızlığına delil sayılmaması imkansız gibi görünüyor.

Bunlara bir de dini, dili, ırkı da eklendi
mi doğuştan suçlu olmak elde değil.
Hal böyle iken şiddetin kime, neden,
ne zaman, nasıl ve kim tarafından
yapıldığından daha önemli bir şeyin
yani ŞİDDET’in varlığı ve önemlenmesi için gerekenler konuşulmalıdır.
Yani gelenek, alışkanlık her ne varsa
yok sayılmalıdır. Bu doğrultuda atılacak adım ister İstanbul Sözleşmesi
olsun ister başka bir şey fark etmeden destek olunmalıdır.
Ve yaşam hakkını savunan, insanı
sadece insan olarak gören her çözümün parçası olmak varlık BORCUMUZdur
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Kadın Rönesansı

N. Yıldız
ERDAL

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz sözleşme:
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Neden “İstanbul sözleşmesi” de
Paris,Londra,Kophenag Sözleşmesi
değil?Çünkü sözleşmeye ilk imza 11
Mayıs 2011’de İstanbul’da atıldı.

verimsiz bir savaş sürmekte.“İstanbul sözleşmesi nedir” kadar “İstanbul Sözleşmesi ne değildir”i de bilmek önemli.

Türkiye sözleşmeyi İstanbul’da imzalayan ilk Avrupa devleti oldu.İlk
imzacı olmanın ötesinde 12 Mart
2012’de sözleşmeyi çekincesiz onaylayan ilk devlet olarak da tarihe geçti.

Sadece Türkiye’de değil sözleşmeyi
imzalayan diğer bazı ülkelerde de
bu tür tartışmalar söz konusu ancak
her ülkede konuyla ilgili tartışma
nedenleri farklı.

Sözleşmenin diğer adı: Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi.
Sözleşmenin dört temel ilkesi:1-Kadına yönelik her türlü şiddetin ve
ev içi şiddetinin önlenmesi,2-Şiddet
mağdurlarının korunması,3-Suçların
kovuşturulması,suçluların cezalandırılması,4-Kadına karşı şiddet ile
mücadele alanında bütüncül,eşgüdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi.
Sözleşme, sadece kadınları ilgilendirmiyor, insanlığı ilgilendiriyor.
Kadını,birey olma mücadelesinde
destekleyen,onu cinsiyetiyle ilgili
her tür mağduriyetten kurtarmayı
amaç edinen bir kararlılığı içeriyor.
Ayrıca mülteciler,erkekler,çocuklarla
ilgili (göç,küçük yaşta evlilik,ekonomik şiddet)şiddetin yarattığı mağduriyetler de sözleşmenin kapsama
alanında.
Yine de tartışmalar sürüp gidiyor.
Savunanlar ya da karşı olanlar var.
Kabul edilmiş bir sözleşmeye itiraz
edenler ve bu itiraz edenlere karşı,fazla abartılı bir tutumla savunmaya
geçenler.Bu kadar önemli ve özen
gösterilmesi gereken bu konuda da
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Mevlana’nın bir sözü var:Her ülkenin derdi de ilacı da başka başkadır
diye,bu sözleşme pek çok tanım ve
önermesiyle Türkiye’deki kadın sorununa ilaç olmaya muktedir bir
sözleşme.
Asıl iş, meseleye bir yerden,bir mahalleden ,bir görüşten değil her yerden, objektif bakmayı, sorumlulukla
bakmayı gerektiriyor.
Ayrıca üzerinde tartışmaların son gaz devam ettiği
bu sözleşme neden sahada
yeterince etkili olamadı?Kadın ölümleri ve kadına
şiddet,sözleşmeye rağmen
neden artarak devam ediyor?Bunları da göz önüne
alıp,iyice düşünmek gerek.
Sözleşmeyi daha çok hukukçular,kadın dernekleri,politikacılar
tartışıyor.
Sözleşmeye noktası virgülüne kadar bilerek karşı
olanlar/sözleşmeyi savunanlar;yarım yamalak bilip
karşı olanlar/savunanlar ve
hiç bilmeden karşı olanlar/
savunanlar var.Sevenler ve
nefret edenler.Ya sev ya
terk etçiler.Var.

En acısı ise sözleşmeye konu olan
kadınların çok büyük bir bölümü
sözleşmeyi bilmiyor,tanımıyor,yabancı.Uzak.Sadece bu sözleşmeye
değil;hayatın temel dinamiklerine
ve kendi gerçeğine yabancı kadınlarımız için sözleşme bir mucize etkisi
yaratabilecek mi?
Sözleşme kadınların hayatına çok
uzak.Ya da kadınların hayatı belki
de sözleşmeye uzak.Bu kadınların
hayatlarına nasıl dokunabilecek bu
sözleşme, meçhul!Halep başka yerde arşın başka yerde gibi duruyor.
Buna rağmen bu değerli akit bilenlerin,sahip çıkanların sorumluluğunda,yine de orada duruyor.Her şeye
rağmen.
‘Kadın’ı yeniden imar edecek bir Rönesans gibi.İSTANBUL SÖZLEŞMESİ.
Sağlıkla kalın.

Köşe Yazısı

PANDEMİNİN GETİRDİĞİ YENİ BİR
KAOS; ZATÜRRE AŞISI, GRİP AŞISI
Ünlü sağlık magazincilerinin başlattığı
‘aşı karşıtlığı’ modası pandemiyle birlikte son buldu.
Korona virüs aşısının da bulanamayışı ile birlikte özellikle
zatürre ve grip aşısı önem arz etti.
Peki Zatürre Aşısı Koronadan
Korur Mu?

Dalağı alınan veya tam fonksiyon
yapmayan kişiler,

Öncelikle bilinmeli ki zatürre aşısı
koronadan korumaz.

Kronik alkol alanlar,

Zatürre bir akciğer iltihabı durumudur. Zatürrenin en önemli sebeplerinden biri olan pnömokok bakterisine karşı geliştirilen bir aşıdır.
2 tip zatürre (pnömokok) aşısı vardır.
1.Konjuge Pnomokok Aşısı: Çocukluk çağı aşısıdır. 2,4,6,12. aylarda
yapılmaktadır. Aynı zamanda yetişkinlerde de aynı aşıyı bir defaya
mahsus yapmaktayız. Ömür boyu
koruma sağlar, tekrar gerektirmez.
2.Polisakkarit Pnomokok Aşısı: Sadece 2 yaş üstü ve yetişkinlerde yapılmaktadır. 5 yıl koruyuculuğu vardır ve 5 yılda bir tekrarlanmalıdır.
Zatürreden (Pnömoniden) korunmak için özellikle kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli
beslenme, sigara ve alkolden uzak
durmak, egzersiz ile sistemi güçlendirmek ve pnömokok aşısı yaptırmak gerekir.

Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu
geçirenler,
Kanser tedavisi olanlar,
Sigara içenler,
Organ nakli geçirenler,
Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar,
Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar,
Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi
çalışanları ve sağlık personelleridir.
Zatürre Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?
Pnömokok aşısı, koldan kas içine
yapılan güvenli bir aşıdır ve ciddi bir
yan etkisi yoktur. Çünkü her iki aşı
da bakteriden arındırılmış ölü aşılardır. Zatürre aşısının mevsimi yoktur.

Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD.
Uzm. Dr. Bahar ÜRÜN

Yılın her ayında yaptırılabilir.
Grip Aşısı Bu Yıl Mutlaka Şart
Mı?
Grip hastalığı da zatürre oluşumuna
neden olabileceği için vakti geldiğinde yıllık grip aşısı yaptırılması da
uygun olur.
Grip virüsleri de korona virüsler gibi
sarılıp öpüşüp burun buruna olmadıkça koruyucu önlemler alındıkça
yayılmaz. Dolayısıyla korona ile ilgili
tedbirler uygulanabilirse bu kış ciddi
bir grip salgını olacağını düşünmüyorum. Paniğe gerek yok. Ama yine
de grip enfeksiyonlarına bağlı her
yıl dünyada milyonlarca insanın öldüğünü unutmamak gerekir. Özellikle yaşlılarda kanser, kalp krizi,
felç ve düşmeye bağlı kalça kırıkları
ile birlikte grip enfeksiyonlarının en
önemli ölüm nedenlerinden biridir.
Bu nedenle 60 yaş üstündekilerin,
kalp, karaciğer böbrek hastalığı ya
da şeker ayarı kötü, savunma sistemi bozuk kronik hastalığı olan kişiler
aşı yaptırmalı.

Zatürre aşısı toplumda en yaygın
görülen pnömoni tipleri için koruyucu. Bu nedenle risk gruplarında
ve yaşlılarda yaptırılması önemlidir.
Kimlere Zatürre Aşısı Kimlere Yapılmalıdır?
65 yaş ve üzeri olanlar,
Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve
diyabet gibi kronik hastalığı olanlar,

Ekim 2020

l

9

ÖNCE ZİHNİYET
DEĞİŞMELİ
Son zamanlarda daha da artan kadın cinayetleri ve tacizlerinden sonra ‘’İstanbul Sözleşmesi’’ gündem oldu.
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya
da bilinen adıyla ‘’İstanbul Sözleşmesi’’;
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılan ve ilk
olarak Türkiye’nin imzacı olduğu 2014
yılından beri sözde yürürlükte olan bu
antlaşma, kadına yönelik şiddet ve aile
içi şiddeti önleme ve bununla mücade-

Sözleşmenin bir çok maddesi bulunmakta olup temelde, kadına yönelik her
türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması,
suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile
mücadele alanında bağlayıcı olan maddeleri içermektedir.
Bu sözleşme, tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler,
bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

Sevgi
KAYA

Kadını ötekileştiren, cinsiyet rolleri ekseninde düşünce kalıplarının değiştirilmesini ve ‘’sözde namus’’ gibi anlamsız
kavramların önüne geçilmesini içeren
maddeler de yer almaktadır.
Şuan gündemde bir kısım buna onay
verirken bir kısım onay vermemektedir.
Bu şiddeti önleyici tedbirlerin yanında
benim kanım ise öncelikle zihniyetin
bakış açısının değişmesi noktasındadır. Bunun için de henüz çocukken
kadın-erkek şeklinde yetiştirdiğimiz
bireyleri ötekileştirmemek her canlıya
nasıl davranmamız gerektiği bilincini
çocuklarımıza aşılamaktan
geçer.
Özelikle ebeveynler eğitimli olmalılar, topluma
karıştırdıkları
bireylere
zamanlarını ayırmaları gerekli. Sen erkeksin yaparsın, sen erkeksin aldatırsın,
sen aslansın sen kaplansın
şeklinde erkek çocuklarını
yüceltmeden yetiştirmelidirler.
İnsan hak ve özgürlüklerinin temelini aşılamaları
gerekmektedirler. Yoksa
zihniyet değişmeden maalesef sözleşmede değil
antlaşmada yapılsa maalesef yine durumlar aynı
olacak gibi.

lede temel standartları ve devletlerin bu
konudaki yükümlülüklerini belirleyen
uluslararası insan hakları sözleşmesidir.
Bu sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından desteklenen 46 ülkenin imzasının
bulunduğu ve taraf ülkeri hukuki olarak
bağladığı ne kadar üzücü de olsa takdire
şayan bir antlaşmadır.
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Sözleşme toplumsal cinsiyet güç dengesizliğinden bahsedilirken, sadece kadın değil çocukların korunmasını da ele
almaktadır. Sadece yetişkinler değil, 18
yaşından küçük çocukları da kapsamaktadır.

Bitmeyen kadın cinayetleri, tacizler, kadına yönelik her türlü
şiddet, çocuk yaşta zorla evlendirmeler,
cahilce yapılan kadın sünnetleri...
Halbuki ne güzel söylemiş Şems Tebrizi;
‘’Kadın, bilmeyene nefs bilene nefestir’’
diye.

Köşe Yazısı

PANDEMİ VE AİLE
Mart ayıyla başlayan pandemi süreci
hepimize şok yaşattı. O kadar ani geldi
ki ilk etapta ne olduğunu anlayamadık.O zamandan bugüne kadar sürece
hala zorlan sakta sürece adapte olduk.
Dahası hayatta kalmak ve en başta sevdiklerimizi ve temasta bulunduğumuz
insanları korumak adına buna mecburuz.
Pandemi öncesi oldukça hızlı bir hayat
yaşıyorduk. Yetişememekten ve yorgunluktan şikayet diyorduk. Özellikle
çalışma hayatında aktif rol alan biz kadınlar hem iş hayatı, hem ev işleri hem
de çocuklarımızla ilgilenmek için ekstradan efor sarf ediyorduk. Çoğu zaman
kendimize ayıracak zaman bulamamaktan şikayet ediyorduk.
Yine eşler hayatın bu koşuşturmacası
içinde birbirlerinin yüzlerini görememekten şikayet ediyorlardı. Pandemi
bir anda şikayet ettiğimiz ne varsa durdurdu sanki. Hepimizi evlerimize yuvalarımızda uzun günler ve aylar kalmaya
mecbur kıldı. Şimdi de dört duvar arasında kalmaktan şikayet olduk.
Hayatta şikayet ettiğimiz ya da mutlu
olduğumuz her olay ya da durum aslında bizim onlara bakış açımızdır. Yaşadığımız süreci evlere kapanmak, mecbur
kalmak, mahkumiyet gibi düşünürsek

BURCU
DOĞAN DEMİR

Aile Evlilik ve İlişki Danışmanı

tabii ki kendimizi boğulmuş gibi hissederiz. Bu evdeki ortamın ve ilişkilerin
negatif yönde etkilenmesi manasına
gelmektedir. Sadece aylarla ölçülen
yaşadığımız süreçte de araştırmalar
gösteriyor ki aile içi ilişkiler çoğunlukla
olumsuz etkilendi.
Yaşamaya devam ettiğimiz süreç devam
edeceğe benziyor. O yüzden bu süreci fırsata çevirmemiz gerekiyor.Kişisel
bazda ruh sağlığımızı korumak adına
dolayısıyla ailemizin mutluluğunu arttırmak ya da devam ettirmek adına hepimiz sorumluluk almalıyız. Bu konuda
farkındalık yaratmalıyız. Pandemi öncesi yapamamaktan şikayet ettiğimiz her
şeyi yapmak için şimdilerde bol bol vaktimiz var. En çokta sevdiklerimizle vakit
geçirmek için ve ilişkilerimizi geliştirmek
için vaktimiz var.
Geçirdiğimiz zamanlarımızı kaliteli hale
dönüştürmeli ve hatta bunu plan dahilinde yapabiliriz. Malum iş ve eğitim
hayatı dijital hayata dönüştü. Kalan
zamanlarımızı en keyifli şekilde nasıl
geçirebileceğinize dair kendi aile yaşamınızın dinamikleri ile planlamaya gidebilirsiniz. Bu bazısı için spor yapmaktır,
bazıları için film izlemektir, bazıları için
ailecek yemek yapmaktır, bazıları için
oyun oynamaktır.

Bu sürecin bir gün biteceği bilinciyle
tatil gibi düşünmek, sevdiklerimizle yapamadıklarımızı yapmak için bir fırsat
olarak düşünmek bizim ve ailemizin
mutluluğu için en iyi bakış açısı olacaktır.
Baş edemediğimiz anlarda ya da durumlarda lütfen bir uzman yardım almaktan
çekinmeyin. Çünkü her zaman hayatla
tek başımıza baş edemeyebiliriz. Hepimizin hayatları, ilişki dinamikleri parmak
izimiz gibi farklı.
Sağlıklı yarınlarda tekrar görüşmek dileğiyle
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
VE KADINA ŞİDDET

ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ
GENEL CERRAHİ UZMANI
OP. DR. ŞENAY UYSAL SÜRÜCÜ

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele
Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa
adıyla İstanbul Sözleşmesi), 1 Ağustos 2014
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev
içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa
sözleşmesi olma niteliğini taşıyan Sözleşme, bugüne kadar
Türkiye dahil Avrupa Konseyi
üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır.
Peki böyle bir sözleşme imzalanması gerekliliği niye doğmuştur
asıl bunu irdelemeliyiz. Maalesef
kültürel sebepli kadın ve erkek
arasında eşitsizlikler yaşandığı
gibi çoğu ülkede erkekler kadına
karşı fiziksel üstünlüklerini kullanarak kadınlara isteği dışında
yaşamlar yaşatmış ve yaşatmaya devam etmektedir. Kadına
uygulanan fiziksel şiddetin yanında ,kadını değersiz gören ,düşüncelerini önemsemeyen ,hak
ve özgürlüklerini kısıtlayan düşünce yapısında olan toplumlar
gelişimini asla tamamlayamazlar
kanaatindeyim. Toplumun en
küçük parçası ailedir, aile içinde
çocukların eğitiminde en büyük
role sahip kişi annedir. Kendisini
değersiz hisseden ,şiddete maruz kalan ,düşüncelerini söylemekten hep korkan bir annenin
yetiştirdiği çocukların da maalesef öz güven eksiklikleri olacaktır, babasında gördüğü yanlışları
doğru sanıp uygulamaya kal-
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kacak ,belki de sorunları sıklıkla
şiddet uygulayarak çözeceğine
inanacaktır. Kadına hakkettiği
değeri vermek aslında mutlu bir
aile yapısı içinde yaşayarak sağlıklı bireyler yetiştirebilmesini
sağlayacaktır.
Kadına hak ettiği değeri nasıl veririz peki? Öncelikle evde ,okulda
,toplumda eğitime daha fazla
önem vererek ,ikincisi şiddet
uygulayanlara karşı caydırıcı önlemler alarak ,üçüncüsü kadının
çaresiz ve kimsesiz hissetmemesini sağlayarak (sığınma evleri
açarak, aradığında kolay ulaşabileceği ve hızla yardım sağlayacak kurumlar düzenleyerek
,güvenliğini sağlayarak).Tüm bireylerin eğitimi önemlidir ancak
kadının eğitimi çok daha önemli,
kadın okursa kendisinin ne kadar
değerli olduğunu algılar, yapılan
haksızlıklara dur diyecek maddi
ve manevi imkanlara daha kolay
erişir, daha doğru çocuk yetiştirmeye gayret gösterir .
Bir kadının bir erkekten değersiz
görülmesi ,istismar ve tacize uğraması kabul edilemez ,zaten işin
özü bir insanın diğer insandan
üstün görülmemesi gerekliliğidir.
Toplum olarak bu konuda duyarlılığımız artarsa kadınlar kendisi-

ni yalnız hissetmez, bilir ki kendisine yapılan haksızlığa sessiz kalınmayacak ve
sığınacak bir yer mutlaka bulunacak. Şiddetin olmadığı, eşit, adil, güvenli, saygın
bir dünyada yaşamak istiyorsak kadına
hakkettiği değeri vermeli ve verilmesini
sağlamalıyız.

Köşe Yazısı

KAŞ YAPALIM

DERKEN…

KANTARIN TOPUZU KAÇTI

Nurettin
BAY

Kadınları koruyalım derken aileyi kaybettik.

Dinimiz ölçülü ve adil olmayı emreder. Ölçü ve tartıda hile yapan Şuayb
Peygamberin ümmetinin başına gelenleri herkes bilmektedir.

leneklere uygun biçimde yiyecek ve
giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar
hususunda Allah’tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın.”

Maalesef bize tarih derslerinde kadın
hakları da dâhil olmak üzere insan
haklarının kaynağı batı medeniyeti
olarak öğretildi. İsviçre’den alınarak
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, ülkemizde kadına hakların verildiği sürecin başlangıç tarihi olarak
öğretilmeye devam edilmektedir.

Peygamber efendimiz aile hususunda terazinin kefelerini o kadar güzel
dengelemiş ki, gayrısını söylemeye
gerek yok. Ailenin iffet ve itibarı kadından, evin geçinme sorumluluğu
erkekten sorulur.

Peki, hakikat öyle mi? Tabi ki değil.
Bakınız dünyadan ayrılışının arifesinde ümmetiyle vedalaşan Peygamber
efendimiz veda hutbesinde konuyla
ilgili ne demiş: “Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu
hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve
iffetini Allah adına söz vererek helâl
edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar
üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.
Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet
ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ge-

Kadının Türk toplum yapısı içerisindeki yeri daima özel olmuştur. Hem
Orta Asya hem de Anadolu döneminde kadın itilen, kakılan, dışlanan
birey değildir. Aksine kadın, değer
verilen, önemsenen, aile müessesesi içerisinde önemli bir yeri bulunan bireydir. Baba ve annelerimiz
ile dede ve ninelerimizin güzel bir
görev tanımlaması var. Babalarımız
annelerimiz için ‘İçişleri Bakanı’, annelerimiz ise babalarımız için ‘dışişleri bakanı’ tanımlaması yaparlardı.
Doksanlı yıllara kadar toplumumuzda bu kadar boşanma, bu kadar aile
içi huzursuzluk mevcut değildi. Aile
içi meselelerde vahşet ve cinnet derecesine varan hadiselere pek fazla
şahit olunmazdı.

Eğitim ve kültür seviyemizin yükselmesi ile aile saadetimiz ters orantılı
bir gelişme gösterdi. Medya araçlarının yaygınlaşması, evrensel değerlerdeki batı tandanslı yozlaşma
dengelerimizi bozdu. Bozulan dengeleri düzelmek için de çareyi yanlış
adreslerde aradık. İki yanlış bir doğru
etmeyince olanlar oldu.
Ülkemizde, 2011 yılında kabul edilen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul
Sözleşmesi çerçevesinde yapılan düzenlemelerde kantarın topuzu kaçtı.
“Kaş yapalım derken göz çıkarmak”
olarak da ifade edilebilecek bir durum oluştu. Aile içi şiddet ve geçimsizlik azalacağına arttı.
Huzur ve saadeti Avrupa’da ve batı
kaynaklı kanun ve yönetmeliklerde
arayacağımıza Peygamber efendimizde ve kitabımızda arayabilseydik
sorun çözülecekti. Bakınız hayatı
boyunca eşleri dahil hiçbir kadına el
kaldırmayan efendimiz bu konu ile ilgili neler söylüyor.“Kadınları dövmeyiniz!.. Kadınlarını döven kimseler,
sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd,
İbn-i Mâce)
Noktayı hak kitabımızla koyalım.
Yaratanın şu ayetinde eşitlik, adalet
ve hak adına bir ölçüsüzlük görmek
(haşa) mümkün mü?

“Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velîleridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı
verirler, Allah ve resulüne itaat
ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz
Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir.’ (Tevbe 71)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
KONYALILARLA AYRI BİR GÖNÜL BAĞIM VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Konya Şehir Hastanesi ile Konya’ya değer
katacak yatırımların toplu açılış törenine
katıldı. Konya’nın her zaman kendilerine
en büyük desteği veren şehir olduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyalılarla arasında ayrı bir gönül bağı olduğunu söyledi. Konya’nın sanayisiyle, tarımıyla, hizmet sektörleriyle ülkenin parlayan
yıldızı olduğunu ifade eden Erdoğan, Konya’nın bu yatırımlarla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını dile getirerek, “Biz de
tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya’nın
yanında yer almayı sürdüreceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Konya Şehir Hastanesi ile Çevre Yolu 1.
Etabı, Kayacık Lojistik Merkezi, Sarayönü TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan YHT Gar Alt Geçidi’nin
toplu açılışlarını gerçekleştirdi.
Konya programına Sultan Selim Camii’nde
kıldığı Cuma namazıyla başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından

Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.
Türbe çıkışında kendisini bekleyen Konyalıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
daha sonra Konya Şehir Hastanesi’nde
düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

BUGÜN KONYA İLE HASRET GİDERİYORUZ
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’nın
her zaman kendilerine en büyük desteği
veren şehir olduğunu belirterek, Konyalılarla ayrı bir gönül bağı olduğunu söyledi.
Konya ile hasret gidermenin yanında inşası tamamlanan 5 ayrı yatırımı da şehre
kazandırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlardan biri de Konya
Şehir Hastanesi’dir. Hastanemiz ilk etapta
838 yatalı olarak planlanmıştı, temel atma
töreni sırasında talimatımızı verdik ve yatak sayısını 1.250’ye çıkardık. 240 yoğun
bakım yatağı, 49 ameliyathanesi 17 yanık
ünitesiyle iftihar vesilesi bir eser olmuştur. Sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye
hizmet vermiş olması, yapılan yatırımın
isabetinin işaretidir. Bugün ilk etabının
açılışını yapıyoruz. İnşallah kalan kısmı da
yılbaşından hemen sonra hizmete sunacağız.” ifadelerini kullandı.
Konya’nın sanayisiyle, tarımıyla, hizmet
sektörleriyle ülkenin parlayan yıldızı olduğunu, şehrin bu yatırımlarla çok daha
büyük atılımlara hazırlandığını kaydeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de tüm gü-
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Haber

cümüz ve imkanlarımızla Konya’nın yanında
yer almayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız
bu eserlerin şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Konyamıza bu
yatırımların kazandırılmasında emeği geçen
bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyemizi,
işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.
SON 18 YILDA KONYA’YA DA 60 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM YAPTIK
Son 18 yılda Konya’ya toplamda 60 milyar
lirayı aşan yatırım yaptıklarının altını çizen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu, Konya’ya olan
aşkımızdandır, sevdamızdandır. Bu rakamı
güncellersek en az üç katıyla ifade etmemiz
gerekir. Eğitimde 8.604 adet yeni derslik inşa
ettik. Şehrimize biri devlet üniversitesi olmak
üzere üç yeni üniversite kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 20.537 kişi kapasiteli
yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplamda
7 bin yatak kapasiteli üç yükseköğrenim yurdu inşası ise devam ediyor. Stadyum ile birlikte toplam 70 adet spor tesisi, gençlik merkezi gibi eserleri tamamlayıp eskileri yenileyip
Konya’nın hizmetine sunduk. İnşallah 5. İslam
Dayanışma Oyunları önümüzdeki yıl Konya’da yapılacak. Bu kapsamda cimnastik salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi
bütün bu tesislerin yanı sıra ülkemizin ilk veledromu, yani bisiklet pisti yarışmaların yapılacağı alan da Konya’da inşa edilecek. Meram
Milet Bahçesini şehrimize kazandırdık. Seydişehir, Sarayönü, Karapınar Millet Bahçelerinin
inşası Beyşehir, Ereğli, Yalıhüyük, Tuzlukçu,
Kadınhanı, Çumra ve Ilgın Millet Bahçelerinin
ise ihale, proje süreçleri devam ediyor.
Konya’nın dört bir yönüyle ulaşımını kolaylaştıracak pek çok bölünmüş yol inşaatını önü-

müzdeki yıl tamamlıyoruz. Konya’yı Ankara,
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir illerine
yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladık. Buğday
Pazarı Yüksek Hızlı Tren Garını da tamamlamak üzereyiz. Konya-Karaman Hızlı Tren hattının altyapı, üstyapı ve istasyon düzenlemeleri tamamlayarak elektrikli olarak işletmeye
açtık. Konya için bir diğer hızlı tren projesi
Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri
hattıdır. Bu hat üzerinden ülkemizin turizm

merkezleri olan Antalya Konya ve Kapadokya
bölgesini Kayseri’ye ve oradan diğer hızlı tren
ağlarına bağlıyoruz. Tüm bu projelerle Konya
ülkemizin hızlı tren hatlarını en önemli bağlantı merkezlerinden biri haline gelecek.
Aynı şekilde şehir içi ulaşımı da raylı sistemleri
geliştiriyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yeni Gar, Fetih Caddesi, Meram Belediyesi
raylı sistem hattının inşasına yılsonuna kadar
başlamayı hedefliyoruz. Selçuk Üniversitesi-Kampüs-Yeni Gar-Meram Belediyesi raylı
sistem hattının etüt projesi de tamamlandı.
Mevcut tren yolu hatları üzerinden çalışacak
Konyarayı şehrimize kazandırmak için de kolları sıvadık.
Kayacık ile gar arasındaki 17, 4 kilometrelik
kesimi 2 hattan, yüksek hızlı tren iki hattan
banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği
yapılabilecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Projenin birinci etabının proje çalışmaları tamamlandı. Hattın ikinci etabı Organize
Sanayi Bölgesi içerisine girecek; üçüncü etabı
ise Kadınhanı, Gar, Kayacık Lojistik, Pınarbaşı
arasında yapılacak. Havayolu ulaşımı da ihmal etmeyerek yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli
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yeni terminal binasını şehrimize kazandırdık. Abdülhamid Han’ın hayali olan Konya
Ovası Pojesi’ni gerçekleştirmek hamdolsun bize nasip oldu. Bu kapsamda inşa
ettiğimiz Mavi Tünel Projesi’yle Konya’nın
topraklarını ve şehirlerini suya kavuşturduk. Konya’ya 21 baraj ve 28 gölet inşa
ettik. 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz.
Durmak yok yola devam.” diye konuştu.
KONYA’NIN ÜLKEMİZİN TARIM BAŞKENTİ OLDUĞUNU TESCİL ETTİK
Toplamda 24,2 milyar liralık hayvansal ve
bitkisel üretimle Konya’nın Türkiye’nin
tarım başkenti olduğunu tescil ettiklerini
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle
devam etti: “Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısını 2 ilave ile 10’a çıkardık. Ayrıca
şehrimize 3 Endüstri Bölgesi kazandırdık.
Geçen yıl bizzat temelini attığımız Konya
Teknoloji Endüstrisi Bölgesi’ndeki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası’nın inşaatı
inşallah yıl sonunda kadar tamamlanıyor.
Konya sanayicisiyle işbirliği içinde hayata
geçen bu fabrikada üretilen silah sistemleri
dünyaya ihraç edilecek. Savunma sanayi
güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya’da Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz. Konya’da 24 ilçemize doğalgaz arzını
sağladık. Yıl sonuna kadar Cihanbeyli’ye,
2 yıla kadar da Hadim ilçemize doğalgaz
arzı sağlayacağız. İnşallah Türkiye’yi 2023’e
kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlere
kavuşturarak hedeflerimizi hayata geçirmiş olarak yeni döneme gireceğiz.”
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KONYA ŞEHİR HASTANESİ ÖNEMLİ BİR
MERKEZİ OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin
de teminat altında olduğunun çok iyi görüldüğü bir zaman diliminde olunduğunu
kaydetti. Bakan Koca, “Gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, her alanda olduğu
gibi, özellikle sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sağlığa verdiğiniz
önem ve desteğinizle milletçe bu gururu
yaşamamıza vesile oldunuz. Konya Şehir
Hastanesi, şehir hastaneleri zincirlerimizin 16. halkası olarak halkımızın hizmetine
sunulmaktadır. Anadolu’nun merkezinde sağlık hizmetinin, sağlık eğitiminin ve
sağlık araştırmalarının önemli bir merkezi
olacaktır.” dedi.
Konya ve civarına yönelik olarak önemli
bir ihtiyaca cevap vermesini bekledikleri
421 bin metrekare alana sahip 1.250 yataklı
hastanenin yüksek teknolojiyle donatılmış
49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı
ile hizmet vereceğini aktaran Bakan Koca,
örnek tesisin planlanması, inşası ve hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese
teşekkür ederek, Konya ve ülke için hayırlı
olmasını diledi.
KONYA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
KORİDORLARINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sanayicilerimizin rekabet gücü-

nü arttırmak ve ülkemizi bölgenin lojistik
merkez üssü haline getirmek amacıyla
inşa edeceğimiz 25 lojistik merkezi de çok
önemli yatırımlar arasında görüyoruz. Bugün bu merkezlerden 10’uncusu olarak
hizmete açtığımız Kayacık Lojistik Merkezi’yle bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Kayacık Lojistik Merkezi’yle Konya,
uluslararası taşımacılık koridorlarındaki
payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır. Ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı-kuzey-güney
akslarında uzanan kara yolları bağlantıları
kavşak noktalarında bulunan Konya’nın
tarımsal, ticaret ve sanayi faaliyetlerini
destekleyecek karayolları yatırımlarını da
hayata geçiriyoruz. Toplam 122 kilometre
uzunluğunda üç kısım halinde projelendirdiğimiz Konya Çevre Yolu’nun 22 kilometrelik birinci kısmını açarak Konyamıza
yeni bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılan birinci kısım ile Ereğli-Karaman aksı arasında trafik
akışı sağlanmaya başlayacaktır.” Şeklinde
konuştu.
ESER SİYASETİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ ORTAYA KOYMANIN HEYECANINI
YAŞIYORUZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK
Parti iktidarlarıyla geçen 18 yıl boyunca
Türkiye’ye çağ atlatan vizyon projelere
yenilerini eklemek için bir aya geldiklerini
söyledi. Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: “Zat-ı alinizin liderliğinde 81

Haber

ilimizi ve 923 ilçemizi mahalle mahalle, köy
köy 2023’e, 2053’e ve 2071’e hazırlıyor, eser
siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Güçlü Türkiye’nin yolu güçlü
şehirlerden geçiyor. Yerel seçim öncesinde
milletimizle paylaştığınız 11 maddelik Şehircilik Manifestosu en önemli hareket noktamız
oldu. Bizlere mihmandar oldu ve bu noktadan
hareketle şehirlerimizde Millet Bahçelerimizi,
sosyal konutlarımızı, kentsel dönüşüm projeleriyle, tarihi kent merkezleri ve şehrin içine
sıkışmış sanayi alanlarının ihyasıyla örnek
şehirler haline getiriyoruz. Konya’nın tüm
sokaklarına ve caddelerine sinmiş Selçuklu geleneğini, Osmanlı mührünü koruyarak
Konyamızı marka şehir haline getirmek için
çalışıyoruz.”
KONYA’NIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEVDASI BAMBAŞKADIR
“Konya, hayrın ve hakkın yanında duran;
davaya sadakatin, lidere vefanın beldesidir”
diyen Bakan Kurum, “Bu şehrin aziz insanları,
hiçbir zaman rüzgârın önüne düşmüş kuru
yapraklar gibi savrulmamıştır. Bin yıllık ulu
çınarlar gibi hep liderinin yanı başında dimdik
durmuştur.
İşte bu, Konya’nın Recep Tayyip Erdoğan
sevdası bambaşkadır. Her zaman olduğu gibi
bugün de Konya’mıza; yeni sağlık, ulaşım ve
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şehircilik projeleriyle geldiniz, müjdeler verdiniz. Konya’ya tarihi bir gün yaşattınız. Ben bu
şehrin bir evladı olarak Konya’nın hep yanında olan Zat-ı alinize şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.
KONYA, İLK GÜNKÜ AŞK İLE YANINIZDA
DURMAYA DEVAM EDECEK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay ise, Konya’ya değer katacak
büyük yatırımların açılışını gerçekleştirmenin
gururunu yaşadıklarını belirterek, 18 yıllık
AK Parti iktidarında Konya’ya kazandırılan
yüzlerce eser için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
teşekkür etti.
Konya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yürekten sevdiğini ifade eden Başkan Altay, “Konyamızın da sizin gönlünüzdeki yerine her
seferinde şahitlik ediyoruz. Siz, bu şehrin 100
yıllık hayallerini bir bir hayata geçirdiniz. Bizler
de sizlerin himayelerinde büyük Türkiye yürüyüşüne katkı sağlamak için Konyamızın 31
ilçesinde hemşehrilerimizle gönül birliği içinde
yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.
Açılışı yapılacak yatırımların Konya’nın 2023
planlamasında büyük önem arz ettiğini dile
getiren Başkan Altay, sözlerini şu cümlelerle
tamamladı: “Sayenizde hayata geçirilen Şehir Hastanelerinin koronavirüs salgını döneminde nasıl bir öneme sahip olduğunu tüm

dünya gördü. Bununla birlikte Konya Çevre
Yolu 1. Etabını, Kayacık Lojistik Merkezimizi, Sarayönü ilçemizde TOKİ yatırımlarımızı
ve Belediyemiz ile İlbank tarafından yapılan
Yeni YHT Gar Alt Geçidi’nin resmi açılışlarını
yapıyoruz. Devlet ve millet irademizin mayası Konya olarak size sonsuz şükranlarımızı
iletiyoruz. Güçlü Türkiye hedefinin orta direği
olan Konyamız ve Konyalı hemşehrilerimizle
birlikte ilk günkü aşk ile yanınızda durmaya
devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; Konya Şehir Hastanesi, Çevre Yolu
1. Etabı, Kayacık Lojistik Merkezi, Sarayönü
TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yeni YHT Gar alt geçidi yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.
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VALİ ÖZKAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE
YATIRIM VE İSTİHDAM KONULARINI DEĞERLENDİRDİ
Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Meram Kaymakamı Resul Çelik, KSO ve
Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü ile
Müteşebbis Heyet Kurulu üyelerinin katılımıyla Yatırım Değerlendirme toplantısı
düzenlendi.
Toplantı öncesinde Vali Özkan bölgede
bulunan İçme Su Tesisi, Lojistik Merkez,
Park ve Bahçeler Birimi, Mehmet Tuza
Pakpen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,
İnnopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve
5. Kısım Genişleme bölgesini yerinde inceleyerek Tesislerin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; İlimizin ekonomik durumu ve potansiyeli ile yatırımlarının değerlendirilmesinin
ardından istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar, katılımcılarla
istişare edildi.
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İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ
Son günlerde,özellikle sosyal medyada
herkesin dikkatini çekmiştir ‘İstanbul
Sözleşmesi ‘ .Peki bu kadar fırtına koparan kimilerini kızdıran ,kimilerinin ısrarlı
takipleriyle sürekli gündemde olması
sağlanan ’ İstanbul Sözleşmesi ‘ tam olarak nedir ,özellikle kadınlar için ne ifade
ediyor kısaca üzerinden geçmek gerekiyor.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki sadece ülkemizde değil bir çok ülkede kadına
tacizin, fiziksel yada psikojik şiddetin var
olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunu
önlemek adına atılan adımlardan birisi
de Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin ve
dolayısıyla ülkemizin de imzaladığı bu
sözleşme . Sözleşme başta ev içindeki
şiddetten başlamak üzere taciz,tecavüz,
zorla evlendirme, kürtaj yada kısırlaştırmaya zorlama,ekonomik baskı gibi başlıklar altında hem bir birey olarak kadını
koruma, hem de devlete bu korumayı
yapması için büyük sorumluluklar getiriyor .
Amaç tabii ki öncelikle şiddeti önlemek
ama şiddete, taciz, tecavüze uğramış
kadınlar ve varsa bu kadınların çocukları
için de yaşadıkları travmayı azaltıcı yöntemler bulmak da sözleşmeye göre yine
devletin sorumluluğunda. Mesela yaşanan şiddet sonrası travmayı atlatmaya
destek olacak personel yetiştirmek,özel
sektör kuruluşlarını,medyayı bu konuda
aktif rol alma konusunda yönlendirmek
bunlardan bazıları.
Kadına hatta toplumsal yönelik her türlü
şiddetin önüne geçmek tabii ki bu sözleşmeyi imzalamış ülkelerin sorumluluğu
olmakla birlikte bizler de bireysel olarak
ne yapmalıyızı düşünmeliyiz.En başta biz
kadınlar, yetiştirdiğimiz çocukları kadını
değerli kılan görüşlerle yetiştirmemiz gerekiyor.Bir kadın olarak özellikle iş hayatında hemcinslerimizi destekleyici davranışlar sergilemeliyiz,varsa çevremizde
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aile içi şiddete maruz kaldığını düşündüğümüz arkadaşlarımıza bunu yaşamak
zorunda olmadığını her zaman onun yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.
Dünyanın varoluşundan bu yana kadın
erkek eşitliği üzerine kafa yorulmuş ,onbinlerce yazı yazılıp,araştırmalar yapılmıştır.Bunların çoğunda da eşitliğin sağlanmasına yönelik kadının iş hayatında
var olması,istihdama katkıda bulunması
gibi faktörler ön plana çıkarılmıştır. Bütün bu bilimsel çıkarımlar gerçek hayatta
da geçerli olabiliyor ve ekonomik olarak
özgürlüğünü eline almış bir kadının, ev
içinde kendisine şiddet uygulayan bir erkeğe karşı direnme gücü buna sahip olmayan hemcinsine göre farklı olabiliyor.
Kadının ekonomik özgürlüğüne sahip
olması düşüncesine sahip bizler de kendi işletmemizde, bahçemizin ve üretim
atölyemizin bulunduğu köyde , o köye
mensup kadınlardan oluşan çalışma arkadaşlarına sahibiz.Bu arkadaşlarımızın
aile ekonomisine maddi anlamda destek
olarak, kendi hayatlarında yaşadıkları
değişime gözle görülür bir şekilde şahit
oluyoruz.Kadının para kazanıyor olması
,kendisini daha güçlü hissetmesini yada
şöyle diyelim evdeki erkek yada erkek
çocukları da hesaba katarsak, erkeklere
karşı söz hakkı olan bir birey haline gelmesini sağlıyor.
Bütün bunların sonucunda ana hatlarını özetlersek ,İstanbul Sözleşmesi’nin
kadını ve çocuğu koruyucu,toplumsal
cinsiyet eşitsizliğini kaldırmak içn önlemler alınmasını sağlayan,ve bu önlemlerin
tüm dünyada uygulanmasına yönelik
hukuki bir zemin yarattığını söyleyebiliriz.Eğer ki erkek tarafından uygulanmış
bir şiddet,taciz,tecavüz eylemi yoksa
zaten bu önlemlerin yada cezaların hiçbirisine gerek yok. Amacımız şiddetin önüne geçmek yada şiddet varsa da şiddete
uğrayan kadını psikolojik ve fiziksel des-

tek vererek yaralarının sarılmasını sağlamak, şiddeti
gerçekleştirenin ceza almasını sağlamak.
Yaşadığımız zorlu pandemi günlerinde özellikle ev içi
şiddetin arttığını duyduğumuz bu dönemde herkes
için dileğim, hayatımızda hiçbir şiddetin olmadığı ,virüsten uzak sağlıklı bir hayat sürmeleri. Covid 19 korunma tedbirlerini de bu vesileyle hatırlatmış olalım.
Sosyal mesafe + maske + hijyen vazgeçilmezimiz olmalı.
Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle esen kalın
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İSTANBUL
SÖZLEŞMESI
Ayşe PEKER

İstanbul
Sözleşmesi,
kadına yönelik
şiddet ve aile
içi şiddetle
mücadele
amacıyla 11
Mayıs 2011’de
İstanbul’da imzaya açılan bir
Avrupa Konseyi sözleşmesi.
Özellikle Türkiye’de birçok
tartışmanın
kapısını aralatan İstanbul
Sözleşmesi
hiçbir çekince
vermeden
1 Ağustos
2014’te yürürlüğe girdi.
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İlk bakışta özellikle biz kadınlar
için önemli ve faydalı bir sözleşme gibi gelse de incelediğimizde
durumun ne kadar vahim olduğunu görebiliyoruz. Toplum
olarak Avrupa’nın öne sürdüğü
istekleri zorunlu olarak kabul
etme gibi bir eğilimimiz olduğu
için bu sözleşmeyi de irdelemeden kabul ettik. Özellikle bir
Türk kadın cinayeti sonucunda
ülke olarak suçlu bulunmamız
sonucu İstanbul’da hazırlanmış
ve imzaya sunulmuş olması hasebiyle de suçluluk psikolojisi ile
enine boyuna araştırmadan imzaladık.
Bir projenin başarılı olup olmadığına başlangıcından bu zamana kadar gelişimine bakılarak
karar verilir. Başlangıçtan daha
iyi durumda ve söz konusu konuyla ilgili gelişme varsa başarılı bir proje olduğunu kabul
ederiz. Baktığımız zaman 2014
ten 2020 ye kadar ne kadın cinayeti, ne kadına şiddet, ne de
boşanmalarda azalma var. Tabii
ki bunların sebebi İstanbul sözleşmesi diyemeyiz. Fakat bunları engellemek için yapılan bir
sözleşme bütün bunları engelleyemiyorsa neden imzalatıldı
o zaman? sorusu akla gelir. Burada eleştirilerimden sadece 2
konuyu yazacağım.
Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliliği maddesi toplumun her kesiminde etkisini hissettirmektedir. Benim dinim bana toplumda
tek değil 2 cinsiyet olduğunu
söylüyor ve bu iki cinsiyetin
rollerinin de farklı ve dolayısı
ile eşit olamayacağını söylüyor.
Kadını ve erkeği eşit saymak
kadına yapılan en büyük zulümdür. O zaman her kadın neden

sanayide, tornacıda veya inşaatta
çalışmıyor. Bu şekilde roller karıştırıldığı için bizim
gibi bir İslam toplumunda işler iyiye
gideceğine daha
da kötüye gidiyor.
Dolayısı ile kavgalar eksik olmuyor.
Kadının anatomisinde estetik ve
güzellik, erkeğin
anatomisinde ise
güç ve fayda vardır. Erkeği güzelleştirmek
veya
kadını güçlendireceğim diye erkeklerin bile zorlandığı
bir işte çalıştırmak
ikisine de yapılmış
zulümdür. Her ikisinin de doğasına aykırı yapılmış her hareket
dengeyi bozar. Toplumun her
kesiminde bunun etkisini görebiliyoruz. Eğitimin her kademesinde, gençler arasında, sosyal
medyada, tekstilde bile. Eşime
gömlek almaya gidiyorum erkek
kıyafetlerin hepsi kadın kıyafetinden farksız. Tezgahtar “artık
böyle üretiyorlar abla” diyor.
Sözleşmenin getirdiği 6284 Sayılı Kanun’da muallaklıkta olan
bir şiddet tanımı da var olduğundan en küçük bir durumda
aile kendini karakolda veya kimsesizler yurdunda bulmaktadır.
En yakından şahit olduğum bir
olayda kadın polis eşliğinde
kimsesizler yurduna götürülüyor. Buraya kadar güzel. Bundan sonrası aileyi yıkmak için
uğraş veriliyor adeta. Baba asla
kadının yerini öğrenemiyor ve
çocuklarını göremiyor. Ama

çocukların psikolojisi, adamın
psikolojisi ne olacak peki. Tek
derdimiz kadını kurtarmak. Ama
toplamda bir aile var. Aileyi
kurtarmak için hiçbir aracı yok.
Doğruyu ve yanlışı göstererek
uzlaştırma veya adam gibi boşanılacaksa boşanmaya yardımcı olmak yok.
En sonunda neler oluyor haberlerde görüyoruz..
Kadına el uzatmamış bir peygamberin ümmeti ve kadınların
her daim ön planda olduğu bir
tarihimiz varken bize, tarihi kadınları adam yerine koymamış
ülkelerin sözleşme imzalatması
kabul edilemez.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESI
YAŞATIR MI?
Kadına şiddeti
önleme amacına
matuf olan ancak
kadın ve erkeklerin kendi toplumlarının, gelenek
ve inançlarının
yüklediği rollerden sıyrılmasını
öngören İstanbul
Sözleşmesi geçtiğimiz günlerde
sözleşmenin
feshedilmesi
düşüncelerinin
ileri sürülmesi
ile tekrardan
gündem konusu
olmuştur. Başkan
Erdoğan’ın “Halk
istiyorsa kaldırın.
Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre
bir karar verilsin.
Halk ne derse o
olur” açıklaması
ile farklı düşünceler karşı karşıya
gelmiştir. Tüm bu
farklı düşünceler
bir yana İstanbul
Sözleşmesi ile
kadına yönelik
şiddeti önlemeye
yönelik beklenen
menfaat elde edilebildi mi? Yoksa
toplum yapısını
deforme eden
hükümlerden
beklenen amaç mı
elde edildi?
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Belirtmek gerekir ki İstanbul Sözleşmesi, kabul
edemeyeceğimiz sakıncalı
ideolojik dayatmalar içermektedir. Sözleşme üçüncü bir tür oluşturmaya,
LGBT eğilimlerini hukuk
normu olarak belirlemeye
ve teşvik etmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ile cinsiyetin herkesin
sosyo-kültürel
kararına
göre belirlemeye yönelik
bu kavramların toplumun
temeli olan aile olgusunu
zedeleyeceği açıktır. Söz
konusu bu kavramlar eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına sebep olmakla
birlikte cinsel yönelimlerle
ilgili yeni standartlar da
ortaya koymaktadır. Her
ne kadar amaç kadına
yönelik şiddeti önlemeye
yönelikse de sözleşme içeriğindeki bu hükümlerin
toplum yapısını deforme
ettiği ve etmeye devam
edeceği ortadadır. Polonya Adalet Bakanı sözleşmenin, “ideolojik unsurlar
içerdiğini” ve “okullarda
çocuklara toplumsal cinsiyetin öğretilmesini zorunlu kılındığı” gerekçesiyle “zararlı” gördüklerini
belirterek
sözleşmeden
çıkış gerekçesini bu şekilde açıklamıştır. Çoğunluğu
Müslüman olan bir ülkede
toplumun inançlarına ve
değerlerine itibar etmeyen böylesine içerikteki
bir sözleşmenin ileride
telafisi mümkün olmayan
tahribatlara yol açacağı
ortadadır.
İstanbul Sözleşmesi’nin
imzalandığı tarihten bu

yana kadına yönelik şiddet eğilimlerinde sözleşmeden beklenen menfaat
elde edilmiş değildir. Sözleşmede kadına yönelik
şiddeti önlemek amacıyla
alınacak olan tedbirler
sorunları ortadan kaldırmadığı gibi daha ileri seviyeye taşımaktadır. Söz
konusu tedbirler yerine
arabuluculuk uygulaması
ile eşitsiz bir güç dengesinin söz konusu olduğu
aile içi şiddet konusunda
anlaşma yoluna gidilmesinin yasal düzenlemesi
yapılarak bununla beraber her ailenin kolaylıkla
ulaşıp yardım alacağı aile
terapistler ve psikologlar ile rehabilite ve tedavi
imkânı getirilmesi halinde
şiddetin önlenmesi mümkün olabilecektir. Sözleşmede belirtilen tedbirlerin
tek başına sorunları ortadan kaldırmadığı, böylesi
bir düzenleme ile birlikte
hareket edilerek eşlerin
uzlaştırması halinde çoğunlukla daha sorunlar
şiddet boyutuna şiddeti
önlemeye ilişkin menfaat
elde edilebilecektir.
Şiddet oranlarındaki artış; sözleşmenin kadına
yönelik şiddeti önlemede
yeterli düzeyde olmadığını
ve sözleşmeyle beklenen
menfaatin elde edilemediğini, bununla birlikte
ilerleyen zamanlarda toplumun telafisi mümkün olmayan tahribatlara maruz
kalacağı göz önüne alındığında, ülke olarak sözleşmeden çekilme kararı
alınması isabetli olacaktır.
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bir üst seviyeye taşımaya devaml ediyoruz.
Ekim 2020
25
yesilbeyazspormerkezi.com.tr / cleanspa.com.tr
0542 804 4597 / 0332 350 2505
yesilbeyazspormerkezi.com.tr / cleanspa.com.tr
0542 804 4597 / 0332 350 2505

AİLEYİ DEĞERLERİMİZLE
TAHKİM ETMELİYİZ
Aile; insanoğlunun dünyaya gözlerini
açmakla mensup olduğu en temel sosyal nüve. Evlilik; içinde kendilerini “biz”
görenler mutluluğu huzuru yakalıyor.
Evlilik; benliklerin rekabet ettiği bir hal
aldığı zaman bütün güzelliğini kaybediyor, sonunda Kanunda ki ifadesiyle
eşlerin “ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede
temelinden sarsılıyor” ve sürdürülemez hale geliyor.
Geçmişte istisnalar dışında bir ömür
devam eden evliliklerin günümüzde
her geçen gün artan oranlarda boşanmalarla sonuçlanması hanelerin
huzurun değil, çatışmanın merkezi haline gelmesi hep birlikte kaybettiğimiz
bir şeylerin olduğunu gösteriyor ve
görünen o ki kaybettiklerimizi yerine
koymadıkça bu kötüye gidiş devam
edecek.
Kadın ve erkek hukuk önünde eşit
kabul edilse de birbirlerinin aynısı değil. Aynı olmayana tek tip muameleyi
emreden adaleti eşitliğe indirgeyen

yada pozitif ayrımcılıkla adaleti sağlayacağını varsayan anlayış ne adaleti
ne eşitliği sağlayabildi. Çünkü; cinsiyet,
sadece biyolojik bir farklılıktan ibaret
değil. Aynı zamanda ruhi, akli ve kültürel yönleri de bulunan insanüstü bir
takdirdir. Kadın çok daha hassas süreci
önemseyen duygusal, müşfik, merhametli bir yaradılışa sahipken erkek
sonuç odaklı çoğu zaman aklı duyguların önüne koyan, korumacı bir yaradılış olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu göz ardı ederek kadından erkek
gibi erkekten da kadın gibi olmasını
bekleyip bu şekilde ortada ayarlarıyla
oynanmış tek bir cinsin hedeflenmesi
bunun meşru ve popüler gösterilmesi
maalesef aileyi ve toplum tehdit etmektedir.
Fıtratı yok sayan bu anlayış yanı sıra
bugün şiddeti önleme bahanesiyle
toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim güvencesi, kadının beyanının esas
alınması, ömür boyu nafaka, gibi kültürel kodlarımızla çatışan dayatmalar,
evliliği bir ticari sözleşme gibi gören

AV. ARB.
ŞAMİL ŞENALP

yaklaşımlar aileyi kurma ve sürdürme
düşüncesini örselemektedir. Çare olarak sunulan metinler ise temelini milli
kültür kodlarımızdan almıyor, güvence
gibi sunulan süslü kelimelerle aile kurumunu baltalıyor.
Maalesef evlenmek, mutlu bir yuva
sahibi olmak hayali her geçen gün cazibesini yitiriyor. Peki çözüm nedir ne
olabilir ? Evlilikleri ve aileyi nasıl yeniden bir huzur adası haline getirebiliriz?
Bunun için CEDAW’a, İstanbul Sözleşmesine, 6284 sayılı Kanuna yâda
Batı Kanunlarından tercüme yoluyla
edindiğimiz yasalara ihtiyacımız yok.
Öncelikle batıdan geldiyse doğrudur
ve meşrudur algısından artık kurtulmalıyız. Eşlerin birbirleri üzerinde
hakları olduğunu, evlilikte sevgi saygı,
sadakat ve kanaatin bitmek bilmeyen
hazineler olduğunu idrak etmeliyiz.
Evlilik içinde eşlerin birbirilerinden, evlatlarından ve toplumdan hakların neler olduğu yâda olmadığını kendi manevi, milli ve örfi değerlerimizi referans
alarak yazılı hale getirmeli ve güvence
altına almalıyız. Huzursuzlar için ilk adres olarak Mahkemeleri göstermekten
vazgeçmeliyiz. Hayatın her zaman toz
pembe olmayabileceğini bilmeli ve evlatlarımıza öğretmeliyiz.
Hepsinden önemlisi ailede her soruna
çare mahiyetinde Peygamber Efendimizin “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme
karşı en hayırlı olanınızım.” hadisine
hep birlikte kulak vermeliyiz. Köklü aile
yapımızla biz kültürde medeniyette
tartışmasız Batıdan üstünüz. Küllenmiş değerlerimizi sönmeden yeniden
canlandırdığımız zaman belki de son
şansımızı değerlendirmiş olacağız.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

YAŞATIR NASIL?
Yılbaşından bugüne kadar yaşanan
kadın cinayetlerinde ölen kadınların
sayısı 169 olmuş.
169 kadın 169 can
169 hayat… İsimler, yaşam tarzları
farklı ama sonuç
hep aynı… İşte
bu hiç bitmeyen
acılar yüzünden
İstanbul Sözleşmesi
hakkında sizlere
kısaca bilgi vermek
istiyorum. İstanbul
Sözleşmesi yaşatır.
Neden mi?
Çünkü İstanbul
Sözleşmesi Kadına
şiddet ile mücadelenin başkahramanıdır.

Kadınlara karşı uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı; mağdurun insani haklarına ve güvenliğine odaklanır. Gerekirse yaptırım
uygulayarak şiddet mağduru kadınların
güçlenmesini ve ekonomik bağımsızlığını
kazanmasını sağlar.
Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
olan İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011
tarihinde İstanbul’da imzalandı. Çeviri bir
metin olmayıp; Türkiye’nin kurucu üye
olduğu Avrupa Konseyi’nin bir sözleşmesidir. İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan
ve meclisine taşıyan ilk ülke Türkiye’dir.
Sözleşmede kadına yönelik şiddet insan
hakkı ihlali olarak değerlendirilirken, şiddet, cinsel istismar, taciz, tecavüz, zorla
evlendirilme, erken evlendirilme ve namus cinayetleri gibi durumların kadınları
toplumda ötekileştirildiği vurgulanmaktadır. Kamusal alanda ve özel alandaki
şiddeti yasaklamaktadır.
Sözleşmede dine dair doğrudan hiçbir
madde yoktur. Kimseye dini inancından
ötürü ayrımcılık yapılamayacağı gibi gelenek, görenek ve kültürün bir ayrımcılık
sebebi olamayacağını söyler.
Evlenme ya da boşanmayı teşvik edici veya nafaka yükümlülüğünü erkeğe
yüklenmesine ait hiçbir madde yoktur.
Erkek şiddetinin olduğu bir ailede boşanmalar uluslararası sözleşmelerden değil,
ailede yaşanan şiddetten kaynaklandığı
için sözleşme boşanmaları arttırıyor gibi
bir düşüncenin savunulmaması gerekmektedir.
“Sözleşme eşcinselliği özendirmektedir”
diyenlere: Sözleşmede eşcinselliğe dair
herhangi bir ifade yok. Sözleşme açıkça
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Şeniz Kurtuluş

şiddete karşı cinsel yönelime ve cinsiyet
kimliğine dayalı ayrım yapmayı yasaklar. Sözleşmenin 4’üncü maddesi “Temel
Haklar, Eşitlik ve Ayrım Gözetmeme”
başlığını taşır.
Toplumsal rollerin eşitlenmesinin aile
kurumuna zarar vereceğini öne sürenler
için; Sözleşme, “toplumsal cinsiyete dayalı” ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır
ve toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk
uluslararası belgedir. Şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını öngörmekte ve mağdurlar arasında her türlü
ayrımcılığı yasaklamaktadır.
Sözleşme, erkeklere ve çocuklara yönelik
ev içi şiddetten de söz etmekte olup şiddet mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir.
Toplumun tüm üyelerinin işbu Sözleşme
kapsamındaki tüm şiddet türlerini önlemek üzere aktif katkı sağlamasını teşvik
etmek için gerekli tedbirleri alır.
Bireysel/toplu şikayetlerde destek, uzman desteği hizmetleri, sığınma evleri,
telefon yardım hatları, cinsel şiddet mağdurları için destek vermesinin yanı sıra,
aile içi şiddet tanığı çocuklar için koruma
ve destek, zorla evlilik, psikolojik şiddet,
taciz, fiziksel şiddet ve tecavüz dahil olmak üzere; bu eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak, yeterli ve zamanında bilgi
almalarını sağlamak amacıyla gerekli
hukuki veya diğer tedbirleri alır. Çocuk
tacizlerinin, kadın katillerinin ve aile içi
şiddetin önüne geçer, İstanbul Sözleşmesi yaşatır…
Bilinmelidir ki kadınlar, kazanılmış haklarından vazgeçmiyor ve sorumluları İstanbul Sözleşmesi’ni karalamaya değil,
uygulamaya davet ediyor.

KADINA ŞİDDET

PSİKOLOJİK DANIŞMAN
DAMLA ERSÖZ

Şiddet geçmişten günümüze devam eden
bir olgudur. Ülkemizde şiddetten en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Hem
Türkiye’de hem de Dünya’da en çok yaşanan
sosyal sorunların başında kadına yönelik şiddet gelmektedir.
Şiddet ortaya çıkış şekli ve uygulanışı bakımından evrensel bir
özellik taşımaktadır. Bundandır
ki kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınlarla erkekler arasında
önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırma amacı taşıyan İstanbul
Sözleşmesi son günlerin en çok
konuşulan konuları arasında yer
almaktadır.
Türkiye bu sözleşmeyi 2011 yılında imzalamış 2012 yılında ise
onaylamıştır. Sözleşmenin en
önemli özelliği kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi
ve bunlarla mücadeleye ilişkin ilk
belge olmasıdır. Ancak sözleşmeyi imzalamak yeterli değildir esas
olan sözleşmedeki standartları
yasalara zaman kayıp etmeden
yansıtmaktır.
Son günler de kadına şiddetin oldukça arttığı neredeyse her
gün fiziksel, cinsel, psikolojik ve

ekonomik şiddete maruz kalan
kadınlarımızın haberlerini izliyoruz. Peki kadına yönelik şiddettin kaynağı ne? Erkek egemen bir
kültür mü? Ekonomik bağımlılık
mı? Eğitimsizlik mi? Bu ve benzeri bir çok kaynak yazabiliriz.
Böylesine önemli olan toplumsal
sorunu görmezden gelmemeli ve
duyarsız kalmamalıyız. Kadına yönelik her türlü şiddetin engellenmesi ya da çözüme ulaşılabilmesi
için; Kadınların hakları konusunda
bilinçlendirilmesi kadın – erkek
eşitliğinin sağlanabilmesi , kadınların çalışma hayatına katılması ve
ekonomik özgürlüğe kavuşması,
iş imkanı sağlayabilen kursların
yaygınlaştırılması, sığınma evi ve
kadın dayanışma merkezlerinin
sayılarının artırılması, farkındalık
sağlanabilmesi adına kadına şiddete yönelik programlar, eğitimler
düzenlenmeli ve medya desteğinden faydalanılmadır.

Son olarak; aramızdan ayrılan
her nefeste umutlarımız azalıyor korkularımız kaygılarımız
artıyor. Hiçbir sebep bir kadının
bir çocuğun şiddet görmesine
gerekçe olamaz. Böylesine
önem arz eden toplumsal soruna seyirci kalmayalım.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ
OLDUĞUNDAN FARKLI GÖSTERMEYİN
İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir
amacı var.
O da kadınları
her türlü şiddetten, ayrımcılıktan
korumaktır. İstanbul Sözleşmesi’ni
olduğundan
farklı gösterenler
yanlış yapıyor.
Türkiye’nin öncülük ettiği İstanbul
Sözleşmesi’nden
çekilmesi, bu
topluma, kadınlara yapılabilecek en büyük
kötülüktür.
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En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim:
Kadına yönelik her türlü şiddet, siyaset üstü
bir meseledir.
Kadına şiddet, kadın cinayetleri, toplumsal bir
sorundur ve hepimizi ilgilendirir.
İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasi partileriyle,
medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir araya gelip, ülkemizde
kadına yönelik artan şiddeti, cinayetleri nasıl
durduracağımıza kafa yormalıyız.
Ortak bir akıl, ortak bir strateji, ortak bir mücadele zemini oluşturmadığımız müddetçe
şiddet vakalarından, kadın cinayetlerinden aslında toplum olarak hepimiz sorumluyuz.
Kadınları korumanın yolu birlikte mücadeleden geçer.
Emine Bulut’lar ölmesin diye alınacak tedbirlere, hayata geçirilecek yasal düzenlemelere
odaklanmalıyız.

Birbirimizi suçlamanın, günah keçisi aramanın
kimseye faydası yok.
Daha alınacak çok yolumuz var.
Eksikliklerimizi gidermek yerine kadınlar açısından elde edilen birtakım kazanımları tehlikeye atabilecek söz ve eylemler, siyasi tartışmalar bizleri tedirgin ediyor.
Son dönemde bir İstanbul Sözleşmesi’dir almış
başını gidiyor.
Öncelikle İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğuna
bakalım.
İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açıldı.
Bu sebeple kısaca “İstanbul Sözleşmesi” olarak biliniyor.
Tam adı, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir.

Av. Mahmut TANAL
CHP İstanbul Milletvekili

Adından da anlaşılacağı üzere sözleşme ile kadına yönelik her türlü şiddet
ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet
mağdurlarının korunması maksadıyla politika ve tedbirlerin geliştirilmesi,
kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın
ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Türkiye, ev sahipliği yaptığı İstanbul
Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ve parlamentosunda onaylayan ilk ülke
oldu.
Sözleşmenin onaylandığı 24 Kasım
2011 tarihli TBMM Genel Kurulu toplantısına CHP İstanbul Milletvekili
olarak ben de katıldım.
O gün Genel Kurul’da söz alarak İstanbul Sözleşmesi’nin düzeltilmesi
gereken hususlarına ilişkin görüşlerimi dile getirdim.
Toplantıda ele alınan sözleşme metnine katkı sağladım.
Sözleşmenin imzalanmasından 9 yıl
sonra tartışmaya açılması, günah ke-
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çisi ilan edilmesi, ‘kötülüklerin kaynağı’ olarak sunulması manidardır.
İstanbul Sözleşmesi’nin onca geçen
yılın ardından bağlamından koparılarak, aşırı bir yorumlamayla, algı
operasyonlarıyla hedef alındığını görüyoruz.
“Bütün ahlakımızı, örfümüzü değiştirtecekler” şeklindeki sözlerle İstanbul Sözleşmesi’ni olduğundan farklı
göstermeye çalışanları anlamak, samimi bulmak mümkün değil.
Sözleşmenin tüm maddeleri ortada.
Gizli bir metin değil ki, insanları yanlış
yönlendiriyorsunuz. Sözleşmeye internetten, her yerden kolayca ulaşılabilir ve metinde ne denilmek istendiği rahatlıkla anlaşılabilir.
“Kadına Yönelik Şiddet” diye başlayan, kadınları her türlü şiddetten
korumayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin “cinsiyetsizliği” dayattığını söylemek, insanların aklıyla alay
etmektir.

81 maddeden oluşan Sözleşme’nin
hiçbir yerinde “cinsiyetsizlik” kelimesi geçmiyor. Bu anlama gelecek
herhangi bir ifade de metinde yer
almıyor.
İstanbul Sözleşmesi’ni “fitne” olarak
gösterenler, Sözleşme’nin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesindeki “Birlikte yaşayan bireyler” ifadesini ve 4.
maddede geçen “Cinsel yönelim”
ifadesini cımbızla seçerek, sözleşme
aleyhinde kamuoyu oluşturma gayreti içerisindedir.
3’üncü maddenin B bendinde, aile içi
şiddet kavramı açıklanırken, “Aile içi
şiddet; eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta
olsun veya olmasın veya daha önce
paylaşmış olsun veya olmasın, aile
içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır.” denilmektedir.
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MASKE TAKARKEN
CİLDİMİZİ NASIL KORUYABİLİRİZ?
Özel Büyükşehir
Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetoloji
Uzmanı Dr Kadriye
Akar, COVID-19’dan
korunayım derken
cildinizi yıpratmayın.
Dr Kadriye Akar,
“Covid-19’dan
korunmak amacıyla takılan yüz
maskeleri, ciltte
istenmeyen sivilcelenmelere, kızarıklık
ve kaşıntılara neden
olabiliyor. Maske
takma sonrası ciltte
oluşan yağlanma,
tahriş ve sivilce
oluşabiliyor. Vücudumuzun en hassas
organı olan derimizin bu dönemde
bakımı oldukça
önem taşıyor. Bütün
gün maske takma
zorunluluğu olanlar,
ciltlerini nasıl daha
etkili bir şekilde
koruyabilir?
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Terlemeyle sivilce olabilir
Sivilce oluşmasının en sık
nedeni yağ bezlerinin aşırı
çalışmasıdır. Yağ bezi salgısı
olan sebum, yağ asitlerinden,
trigliseridlerden, yağ esterleri ve skualenden oluşur. Yağ
bezi içeriği olan serbest yağ
asitlerinin parçalanması, bu
bölgede iltihabi reaksiyonları başlattığı gibi patojen
bakterilerin çoğalmasını da
tetikler. Covid döneminde
zorunlu olarak kullandığımız
maskeler maalesef yüzümüzde terleme ve sürtünme
ile sivilcelenmenin oluşumu
için uygun ortam yaratır. Ter
salgısının artması direkt olarak sebum (yağ) üretimini de
arttırır. Ter ve yağlanma cildin mikrobiyatasını bozarak
bazı patojen cilt akarlarının
çoğalmasına neden olur. Demodikozis denilen ve normal
olarak cildin yağlı bölgelerinde bulunan akarın miktarı
yağlanma artışı ve birlikte
artar. Yüzün özellikle maske
ile örtülü kalan kısımlarında
sivilcelenmeye neden olur.
Gün boyu artan ısı ile kızarıklık olabilir
Gün boyu maske ile örtülü
olan kısımlarda ısı artışı gözlenir. Artan ısı ile birlikte cilt
damarlarında genişleme ve
kızarıklık meydana gelir. Ciltte oluşan bu kızarıklıklar bir
süre sonra kalıcı hale gelerek
Roza (gül hastalığı) dediğimiz
ciltte kızarıklık ve sivilcelenme ile ortaya çıkan bir tabloya neden olabilir. Baskı, ısı ve
sürtünme kıl köklerinde tahrişe neden olarak sivilce çıkışını tetikler. Gün boyu maske

takma zorunluluğunun olduğu durumlarda sürtünme
etkisi ile mekanik akne oluşabilir.
Cildi nasıl koruruz?
-Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım
yapılmalıdır.
-Tonik olarak saf gülsuyu,
mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.
-Aşırı cilt temizliğinden kaçınmak gerekir. Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve
roza hastalığında alevlenmelere neden olabilir.
-Maske olarak kullanılan materyallerin yarı geçirgen olmasına özen gösterilmelidir.
Sentetik, sert, hava almayan
maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara zemin hazırlayabilir.
Akneden kistlere, egzamadan alerjiye..
Tüm dünyayı kasıp kavuran
koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde yapılan çalışmalar virüsün yayılımının
önlenmesinde
maskelerin
önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Öyle ki 2 taraf
da maske takınca virüsten
korunma yaklaşık yüzde 98,5
gibi yüksek bir orana ulaşıyor. Uzmanlar da her fırsatta; “Maske takmadan toplu
alanlarda bulunmayın” uyarısında bulunuyorlar. Bu nedenle maske takmayı ihmal
etmememiz çok önemli. Ancak virüsten korunmamızda

en büyük silahlarımızdan biri
olan maskeler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bize
oldukça zor anlar yaşatabiliyor. Sıcak ve nemli havalarda
maske takmak nefes almakta
zorlanma gibi sorunların yanı
sıra ciltte de problemler oluşturabiliyor. Örneğin; ciltte
renk değişimleri ve aknelere
neden olması gibi! Peki yaz
aylarında maske kullanımı
ciltte hangi problemlere yol
açabiliyor? Bu sorunlardan
korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Dr
Kadriye Akar,yaz aylarında
maske nedeniyle oluşabilen cilt problemlerini anlattı,
önemli öneriler ve uyarılarda
bulundu.
AKNE
Yaz aylarında maske ve sıcak
havanın da etkisiyle; yüzde
nemlenme, terleme gibi sorunlar oluşuyor ve cildimiz
hava alamıyor. Özellikle yağlı
ciltlerde terlemeyle beraber
yağ salgısının artması ciltteki gözeneklerin tıkanmasına,
bunun sonucunda da komedon, bir başka deyişle akne
ve sivilce oluşumuna yol açabiliyor.
Ne yapmalı?
Nemlenen maskenizi gün
içinde mutlaka değiştirin.
Dışarıdan eve ulaştığınızda
yüzünüzü cilt yapınıza uygun
bir temizleyici ürünle yıkayın.
Haftada bir kez yapacağınız
peeling de cildinizdeki gözenekleri açık tutup sivilce

ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ UZMANI DR KADRİYE AKAR

oluşumunu engellemede yardımcı
olacaktır.

gözenekleri tıkamasının önüne geçecektir.

ROZASEA

Şeffaf ter bezi kistlerinde
yüze birkaç dakika buz uygulamanız şikayetlerinizi azaltacaktır.

Maske nedeniyle yüzde oluşan sıcaklık artışı halk arasında ‘gül hastalığı’ olarak bilinen ve sıcakla artan
rozasea hastalığını tetikleyebiliyor.
Bunun sonucunda, rozasea hastalarında yüzde yaygın kızarıklıklar, damarlanma artışı ve sivilcelenmeler
gelişebiliyor.Özel Büyükşehir Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetoloji
Uzmanı Dr Kadriye Akar,maske nedeniyle şikayetlerin alevlenmesini
önlemek için hastaların bu yaz her
zamankinden daha dikkatli olmaları
uyarısında bulunuyor.
Ne yapmalı?
Sıcak saatlerde mümkün olduğunca
dışarı çıkmayın.
Serin yerleri tercih edin.
Maske takmayı gerektirecek ortamlardan uzak durun.
Acı baharatlı gıdalar, asitli içeceklerden kaçının. Çay, kahve ve alkol tüketimini minimum seviyeye indirin.
KİSTLER
Yüzde maskenin etkisiyle artan terleme ter bezlerini tıkayarak, ter bezi
kistlerine yol açabiliyor. Bu kistler bazen şeffaf su kesecikleri gibi,
bazen de halk arasında isilik olarak
bilinen, milia kistleri şeklinde olabiliyor.
Ne yapmalı?
Ter nedeniyle gözeneklerin tıkanmaması için, günde 2 kez cilt yapınıza uygun bir temizleyiciyi cildinize
uygulayın.
Terden nemlenen maskenizi mutlaka değiştirin.
Terlediğinizde yüzünüzü yıkama
imkanınız yoksa bile, suyla ıslatılmış
peçeteyle teri uzaklaştırmanız, terin
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YAĞLI EGZAMA
‘’Seboreik Dermatit’’ olarak
bilinen yağlı egzama hastalığında, maske altında kalan
kısımlarda; özellikle burun kenarlarında, erkeklerde sakal
bölgesinde pullanma, kaşıntı
ve kızarıklıklarda artış olabiliyor. Hastaların şikayetlerinin artması durumunda, bir
dermatoloji uzmanının tavsiyesiyle ilaçlar ve bazı destek
ürünleri kullanmak gerekebiliyor.
Ne yapmalı?

Ne yapmalı?

Yüzünüzü sık sık yıkayarak teri cildinizden uzaklaştırın.

Maskenin altına, evde pamuklu bir
kumaşla yapacağınız maskeyi takıp,
üzerine normal maskenizi takarsanız, maskenin cilt ile temasını kesmiş ve alerji riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

Bir su bardağı ılık suda erittiğiniz
bir çorba kaşığı bal ile yapacağınız
karışımı, yağlı egzama gördüğünüz yüz bölgenize bir parça pamuk
yardımıyla uygulayın. Bu yöntemle
kızarıklık ve pullanma şikayetinizde
azalma olacaktır.

CİLTTE RENK DEĞİŞİMLERİ

Tıraş öncesi veya sonrası kullanılan
alkol içeren solüsyonlardan ve yağlı
pomadlardan uzak durun.

Yüzde maske ile kapalı kalan, güneşi görmeyen alanlarda cilt renginde çok fazla değişim olmazken,
maskenin dışında kalan alanlar ise
güneşin etkisiyle bronzlaşabiliyor.
Bunun sonucunda ciltte ton farklılıkları oluşuyor; maske dışında kalan
alanlar daha koyu bir hale gelerek
rahatsız edici bir görüntüye neden
olabiliyor.

ALERJİ

Ne yapmalı?

Özel Büyükşehir Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetoloji Uzmanı
Dr Kadriye Akar,alerjik bünyelerde
özellikle maske kumaşının dokusuna karşı alerjik reaksiyon gelişebildiğine dikkat çekerek, “Bu durumda
ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklıklar
ve pullanma gibi sorunlar oluşabiliyor” diyor.

Maske dışında kalan alanları güneşten koruyucu kremlerle korumanız
çok önemli. Böylece güneş gören
alanlar da bronzlaşmaz ve yüzde
ton farklılıkları oluşmaz.

İçeriğinde; selenyum sülfit, zink priton ve ketokonazol içeren saç şampuanları ile sakal bölgesini yıkamanız tedaviye katkı sağlayacaktır.

l

33

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YENİ GÖREV
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile
İletişim Başkanlığına “stratejik iletişim
ve kriz yönetimine
ilişkin politikaları
belirlemek, bu
kapsamda ulusal ve
uluslararası alanda
yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak”
görevi verildi.
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Bu görevleri yerine getirmek
üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde “Stratejik İletişim ve Kriz
Yönetimi Dairesi Başkanlığı” ihdas edildi.
“İletişim Başkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi” Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İletişim Başkanlığının görevleri arasına “stratejik
iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu
kapsamda ulusal ve uluslararası
alanda yürütülecek faaliyetlerde
tüm kamu kurum ve kuruluşları
arasında koordinasyonu sağlamak” da eklendi.
“Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı” kuruldu

Bu görevi yerine getirmek üzere
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile İletişim Başkanlığı bünyesinde “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı” ihdas
edildi
Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi
Dairesi Başkanlığının görevleri
şu şekilde sıralandı:

Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin
menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal
ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak
stratejik iletişim politikalarını
belirlemek. Ulusal ve uluslararası
alanda stratejik iletişim ve kriz
yönetimi faaliyetlerini yürütmek
ve bu kapsamda ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapmak.
Türkiye Cumhuriyetine yönelik
iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve
kriz yönetimi açısından gerekli
tedbirleri uygulamak. Türkiye
Cumhuriyetine karşı yürütülen
psikolojik harekat, propaganda
ve algı operasyonu faaliyetlerini
belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı
faaliyette bulunmak. Kriz, afet,
olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve
savaş halinde, devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak
için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.
Görev alan kapsamında tüm
kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

Haber

“Vatandaşların başvuruları daha hızlı
sonuçlandırılacak”
İletişim Başkanlığı bünyesindeki Halkla
İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerine
de “vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru
bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve
inceleme faaliyetlerini yürütmek” ibaresi eklendi.
Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığının
yabancı basın mensuplarına yönelik görevlerini düzenleyen madde ise “yabancı
basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler
almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli
görülmesi halinde sürekli ve geçici basın
merkezleri kurmak” olarak değiştirildi.
Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığının
görevleri düzenleyen ilgili maddeler de
“yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek,
koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak,
gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak” ile “ulusal,
bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek”
olarak değiştirildi. Basın ve Yayın Dairesi
Başkanlığının görevlerine “Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek” ibaresi de
eklendi.
Tercüme Dairesi Başkanlığının görevlerine ise “Türkiye’nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan
dillere tercümesini yapmak” fıkrası eklendi.
Başkanlığın görev alanına giren konularda iş birliği yapabileceği kurumları
içeren maddede yer alan “kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar” ifadesi de
“kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler” olarak değiştirildi.
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Kararname ile İletişim Başkanlığı bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü de kuruldu. Müdürlük, yerli
ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere,
Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi,
belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı,
teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirecek.
Kararnamede, İletişim Başkanlığının
taşra teşkilatı yapılanmasında bölge
müdürlükleri de yer aldı.
‘Kurumumuza tevdi edilen görevleri
hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz’
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Altun:
“Stratejik iletişim, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu
bir konu. Kendisinin liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve
mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması kaçınılmaz bir gereklilik.
Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni sistemin
dinamizmine uygun şekilde ihdas edilen
İletişim Başkanlığı olarak kurumumuza
tevdi edilen görev ve sorumlulukları
hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

İletişimin tali değil asli bir faaliyet olduğuna inanıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız imkan ve meydan okumaları
milletimizin menfaatleri doğrultusunda
stratejik iletişim perspektifiyle yönetmek kritik önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığımıza tevdi
ettiği yeni görev çerçevesinde de stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve
uluslararası boyutta savunmacı değil
proaktif çalışmalar ortaya koyacağız.
Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin
şekilde mücadele edeceğiz.
Amacımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilmeye çalışılan gelişmiş, müreffeh, huzurlu, büyük, güçlü ve
tam bağımsız Türkiye idealine stratejik
iletişim perspektifiyle katkı sunmaktır.
Bölgesel bir güç olan, küresel bir güç
olma mücadelesi veren Türkiye’mizin
sesinin dünyanın dört bir yanında duyulması, tezlerimizin uluslararası camiada anlatılması için bütün imkanlarımızla
gayret göstermeye devam edeceğiz.”
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KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET TIRMANIYOR
Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın
cinayeti vakalarının istikrarlı bir şekilde
gerçekleşmeye devam etmesi, şiddeti
konu alan hukuki düzenlemeleri bir kez
daha gündeme getirdi. Kadına yönelik
şiddete ilişkin hazırlanan ve imzalanan
İstanbul Sözleşmesi ise yine tartışmalara
konu oldu.
2011 yılının Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılan İstanbul
Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve ev
içi şiddetin önlenmesini konu alan ve hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası
belge. Bu doğrultuda sözleşmenin taraflarca nasıl uygulandığını izleyecek bir
uzmanlar grubunun (GREVIO) kurulması
ve GREVIO’nun bir denetim mekanizması olarak çalışması öngörülmüştü. Söz
konusu sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ilk ülke ise Türkiye olmuştu. İstanbul
Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 itibarıyla Türkiye’de resmen yürürlüğe girdi.
İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli özelliklerinden biri, kadına yönelik şiddeti bir
insan hakkı ihlali ve bir ayrımcılık türü
olarak kabul etmesi. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi, “toplumsal cinsiyet” kavramının
tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme
olarak da biliniyor. Sözleşmede, mevcut
toplumsal cinsiyet anlayışının kadınlar ve
erkekler için toplumsal roller biçtiği kabul
ediliyor ve toplum tarafından üretilen bu
rollerin kadınlara yönelik şiddette payı
olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet” tanımı ayrıca yapılıyor.
“Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, kadına kadın olmasından dolayı uygulanan
ve kadınları orantısız biçimde etkileyen
şiddet anlamına gelir.
Bununla birlikte, İstanbul Sözleşmesi’nin
Türkçe çevirisi çokça eleştiriliyor. Örneğin
Sözleşme’nin orijinal metinde yer alan
“domestic violence”, Türkçe çevirisinde
“ev içi şiddet” yerine “aile içi şiddet” olarak geçiyor. Ancak sözleşmenin Türkçe
halinde her ne kadar “aile içi şiddet” kavramı kullanılsa da birçok kadın kuruluşu,
gazeteci ve akademisyen “ev içi şiddet”
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nitelemesini tercih ediyor.
İstanbul Sözleşmesi’nin Kadına Yönelik
Şiddete ve Ev İçi Şiddete Yaklaşımı
İstanbul Sözleşmesi’nin giriş bölümünde; kadınlar ve erkekler arasında sağlanacak eşitliğin, kadına karşı şiddetin
önlenmesinde temel bir unsur olduğu
dile getiriliyor. Kadına yönelik mevcut
şiddetin tarihten gelen ve eşit olmayan
güç ilişkilerinin bir ürünü olduğu ve yapısal olarak toplumsal cinsiyete dayandığı
belirtiliyor. Sözleşmede, erkeklerin de
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin mağduru olabileceği kabul edilirken, kadınların ve kız çocuklarının bu şiddet riskine
daha büyük bir oranda maruz kaldıkları
vurgulanıyor.
Peki, İstanbul Sözleşmesi Kimleri Kapsıyor?

Sözleşmenin iki temel dinamiği bulunuyor. Sözleşme kapsamında hem kadına
yönelik şiddet hem de ev içi şiddet ele
alınıyor. Bu doğrultuda Sözleşme’nin ana
odağı kadınlar ve kız çocukları olmakla
birlikte; ev içi şiddet kapsamına kadın erkek fark etmeksizin yaşı ne olursa olsun
herkesin girebileceği söylenebilir. Ancak
Sözleşme’nin yaşlı ya da yetişkin erkekler
dahil ev içi şiddet mağduru diğer gruplara uygulanıp uygulanmayacağı taraf
devletlerin inisiyatifine bırakılıyor. Bununla birlikte, ev içi şiddete maruz kalan
erkekler ve yaşlılar gibi diğer şiddet mağdurlarının da uygulamaya dahil edilmesi
teşvik ediliyor.
Öte yandan İstanbul Sözleşmesi yalnızca evli çiftleri değil, evli ve evlilik dışı
tüm çiftleri sözleşmenin öznesi olarak
görüyor. Sözleşmenin Türkçe çevirisinde
bazı sıkıntılar olsa da ilgili maddelerde eş/
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ebeveyn ibarelerinin yanında “partner”
sözcüğüne rastlamak da mümkün. Ayrıca
konuyla ilgili çalışmaları bulunan Prof. Dr.
Kadriye Bakırcı, sözleşmenin Türkçe çevirisinin değil, asıl metninin bağlayıcı olduğunu vurguluyor.
Bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti ele alırken yalnızca ev
içi şiddeti esas almıyor. Bir başka ifadeyle, ev dışında gerçekleşen kadına yönelik
şiddet de sözleşmenin kapsamında yer
alıyor. Bu doğrultuda sözleşmenin sağladığı koruma, kamusal alan için de geçerli.

Şiddet mağdurlarının korunması.
Kadınlara yönelik şiddetin bir suç olarak
nitelenmesi ve şiddet uygulayan tarafın
yargılanması.
Tüm bunların kapsamlı ve koordineli bir
şekilde ele alınacağı bütüncül politikalar
hazırlanması.
Bu amaçlar doğrultusunda kullanılacak
yeterli ve uygun finansal kaynakların sağlanması olarak sıralanabilir.
İstanbul Sözleşmesi Kapsamındaki Suçlar

Sözleşmenin bir diğer önemli özelliği, taraf
devletin vatandaşı olmayan kadınların da
sözleşme kapsamına girmesi. Hukuki statüsü ne olursa olsun göçmen kadınların
da kadına yönelik şiddete maruz kaldıklarında İstanbul Sözleşmesi’ne tabii tutulması öngörülüyor. Bu durum, kadına yönelik şiddet vakalarında mağdur kadının
vatandaşlığına bakılmaksızın sözleşmenin
geçerli olacağını gösteriyor.
Buna ek, sözleşmede göçmen kadınlara
ilişkin özel maddeler de bulunuyor. Örneğin oturma izni ve toplumsal cinsiyete dayalı iltica taleplerini doğrudan konu alan
maddeler mevcut.
İstanbul Sözleşmesi İle Ne Amaçlanıyor?
İstanbul Sözleşmesi ile; kadınlara yönelik
şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadınların
güçlendirilmesi de dahil olmak üzere kadın-erkek eşitliğini yaygınlaştırmak gibi
temel amaçlar güdülüyor. Bunun yanı
sıra; kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet
mağdurlarının korunması için politikalar
geliştirmek, bu konuda uluslararası işbirlikleri yürütmek ve bu doğrultuda çalışan
kuruluşlar ve kolluk kuvvetlerinin birlikte
etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak da
hedeflenenler arasında.
İstanbul Sözleşmesi’nin taraf devletlerden
talepleri ise:
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin
önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması.
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İstanbul Sözleşmesi yalnızca fiziksel ya
da cinsel şiddetin değil, psikolojik şiddet,
ısrarlı takip ve cinsel tacizin de cezai suçlar olarak değerlendirilmesini ve gerekli
hukuki tedbirlerin alınmasını öngörüyor.
Bunun yanı sıra sözleşme gereğince; zorla
evlendirme, kadın sünneti, zorla kürtaj ve
zorla kısırlaştırma gibi kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılması için de
yasal ve diğer tedbirlerin alınması gerekiyor.
Yukarıda saydığımız tüm suçların işlenmesine yardım ve yataklık etmek de İstanbul
Sözleşmesi gereğince suç olarak kabul
ediliyor. Ayrıca söz konusu suçlar kasten
işlendiğinde, suçu işleme girişiminde bulunmanın da suç olarak değerlendirilmesi
öngörülüyor.
İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan bir diğer
önemli husus, sözleşme kapsamındaki
herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatılan cezai
işlemlerde; kültür, gelenek, din, görenek
ve sözde “namus”un bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilemez olması.
Sözleşme’nin 42. maddesinde belirtildiği
üzere; mağdurun kültürel, sosyal, dini ya
da geleneksel olarak kabul gören davranış
normlarını ihlal etmesi de şiddete gerekçe
olarak gösterilemez.
Öte yandan Sözleşme, zorunlu alternatif
uyuşmazlık çözüm yollarını da yasaklıyor.
Sözleşmeye göre, sözleşme kapsamına giren her türlü şiddete ilişkin olarak arabuluculuk ve uzlaştırma gibi zorunlu alternatif
uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak

üzere gerekli hukuki tedbirlerin alınması
öngörülüyor.
İstanbul Sözleşmesi’ne göre, Sözleşme
kapsamındaki herhangi bir suçun tamamının ya da bir kısmının taraf devletlerin
topraklarında işlenmesi durumunda; suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının
taraf devletçe devam ettirilmesi, mağdurun şikayetine bağlı olmayacak. Bir başka
deyişle, suçun mağdur tarafından bildirilmesine ya da şikayette bulunulmasına
bağlı olmadan ve hatta mağdur şikayetini
ya da ifadesini geri alsa dahi soruşturma
ve kovuşturma işlemlerine devam edilebilecek.
Öte yandan, İstanbul Sözleşmesi’nde çocukların velayet ve ziyaret haklarına ilişkin bir madde de mevcut. Sözleşme’nin
31. maddesine göre, velayet ve ziyaret
haklarının belirlenmesinde sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin göz
önünde bulundurulması bekleniyor. Bu
doğrultuda, herhangi bir ziyaret ya da velayet hakkının mağdurun ya da çocukların
haklarını ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesini sağlamak adına gerekli hukuki
ve diğer tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.
GREVIO’nun Türkiye’ye Dair İlk Raporu
Sözleşmenin taraf ülkelerde uygulanmasını izleyen GREVIO, Türkiye raporunu
15 Ekim 2018’de yayınladı. GREVIO’nun
hazırladığı değerlendirme raporunda,
Türkiye’nin sözleşmeyle uyum sağlamak
için kanuni düzenlemeler yapması takdirle karşılansa da mağdurların korunması
konusunda Türkiye’nin çabasının yetersiz
olduğu dile getirildi. Bunun yanı sıra raporda, kamu politikalarının kadına yönelik
şiddet üzerindeki etkilerinin bütüncül ve
derinlemesine değerlendirilmediği de belirtildi. Ayrıca rapora göre; Türkiye’de kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi zayıflatan unsurlardan biri, kadınlara yüklenen
annelik ve bakıcılık gibi geleneksel rollere
öncelik verilmesi. GREVIO, Türkiye’de kadına yönelik şiddete ilişkin resmi verilerin
bulunmamasına ise ayrıca dikkat çekti.
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KADEM’DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESI AÇIKLAMASI
Kadın ve Demokrasi Derneği Kadem
İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı.
Dernek, 16 soru ve bu sorulara verilen
yanıtlarla sözleşmeyi ve üzerinden yürüyen tartışmaları değerlendirdi.
1. İstanbul Sözleşmesi nedir?
Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi”dir. 11 Mayıs 2011 tarihinde
İstanbul’da imzaya açılmış, 1 Ağustos
2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul’da imzaya açılması sebebiyle
bu şekilde isimlendirilmiştir.
İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik
her tür şiddete karşı hukuki çerçevede
detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir.
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti he-

def alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma
niteliğini taşıyan Sözleşme, bugüne
kadar Türkiye dâhil 34 ülke tarafından
onaylanmıştır. Türkiye, Sözleşme’yi
imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde
imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise
onaylamıştır. Böylece Türkiye sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur.
İstanbul Sözleşmesi’nde, sözleşmeyi
parlamentolarından geçirmiş hükümetlerin kadına yönelik şiddet ve aile
içi şiddetin her türüyle mücadele etmek için bir dizi kapsamlı tedbir alması
istenmektedir. Sözleşmenin her bir
maddesinde şiddet eylemlerinin meydana gelmesinin önlenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet
önüne çıkartılması amaçlanmaktadır.
Sözleşme, örneğin aile içi şiddet, ısrarlı
takip, cinsel taciz ve psikolojik şiddet
gibi, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin suç olarak kabul edilmesini ve
bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli kılmaktadır.

2. İstanbul Sözleşmesinin amacı nedir?
Sözleşme’nin 1. Maddesinde açıkça
belirtildiği üzere Sözleşme’nin amacı;
* Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile
içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve
ortadan kaldırmak
* Kadına karşı her türlü ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de
dâhil olmak üzere, kadınlarla erkekler
arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak
* Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve
bunlara yardım edilmesi için kapsamlı
bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak
* Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti
ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak
* Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül
bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri
birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde
işbirliği yapmalarına destek ve yardım
sağlamaktır.
3. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Kanunu ile kadınların kanunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri
yönündeki iddialar gerçeği yansıtıyor
mu?
Öncelikle belirtmek gerekir ki bahsedilen iki düzenleme de sadece kadınları
kapsamına almaz. Erkekler de dahil
tüm aile fertleri -özellikle çocuklar- bu
düzenlemelerin koruma kapsamına
dâhildir ve bu durum hem İstanbul
Sözleşmesi hem de 6284 sayılı kanun
metinlerinde açıkça belirtilmiştir. Düzenlemelerden faydalanabilecek olanlar kadınlar değil, kadın ya da erkek
fark etmeksizin ‘mağdur’lardır.
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Türkiye’de ve pek çok toplumda yaşanan şiddet vakalarından edinilen tecrübe
şunu net bir şekilde göstermiştir ki; şiddet mağdurları, büyük ölçüde de kadın
mağdurlar, failin ve çoğu zamanda sosyal
çevrenin baskısından korkarak uzun süre
şiddet vakalarını saklamaktadır. Polise
veya başka bir yetkili makama başvurulması büyük çoğunlukta mağdur can korkusu yaşamaya başladığında gerçekleşir.
Şiddet bu boyuta geldikten sonra ise her
geçen dakika mağdurun aleyhine işler.
Bu sebeple koruma başvurusu durumunda, delillendirme zaman alacağından akut bir tedbir olarak hakim, şiddet
mağduru lehine tedbir kararına hükmedebilmektedir.
Bu kararın Ceza Yargılamasıyla bir ilgisi olmadığı gibi, hiçbir şekilde gözaltına
alınma vb anlama da gelmemektedir.
Aleyhine tedbir kararı verilen tarafa,
hükmedilen tedbir kararına itiraz hakkı
tanınmaktadır. İddia olunan mağduriyetin gerçekleşmediğini mahkemeye ispat
eden kişi hakkında verilen tedbir kararı
anında kaldırılmaktadır. Ayrıca verilen
bu tedbirler kişilerin siciline işleyen kayıt
niteliğinde değildir. Sadece şiddet tehlikesinin bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.

her ihbar ciddiye alınmazsa oluşabilecek
yaralanma ve can kaybının yaşatacağı
mağduriyet ilkiyle kıyaslanamayacak derecede kritiktir.
4. İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları
mı kapsıyor?
Hayır. Sözleşme sadece kadınları kapsamamakla birlikte daha çok kadınlar için
geçerlidir. Çünkü kadınların kadın oldukları için (zorunlu kürtaj, kadın sünneti, vb.)
maruz kaldıkları veya erkeklere kıyasla
daha fazla maruz kaldıkları türden (cinsel
taciz ve ırza geçme, ısrarlı takip, cinsel taciz, aile içi şiddet, zorla evlendirme, zorla
kısırlaştırma) şiddet türlerini kapsamaktadır. Bu şiddet türleri erkeklerle kadınlar
arasındaki eşit olmayan güç ilişkileri ve
kadınlara karşı yapılan ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır.
Ancak, erkekler de, çoğu kez daha az
sayıda olmak ve sıklıkla da daha hafif
şiddet türlerine maruz kalmak üzere,

Sözleşmenin kapsadığı aile içi şiddet ve
zorla evlendirme gibi bazı şiddet türlerine maruz kalmaktadırlar. Sözleşmede bu
gerçek kabul edilerek, Sözleşmeye taraf
olan devletler sözleşme hükümlerini erkekler, çocuklar ve yaşlılar dâhil olmak
üzere, aile içi şiddetin tüm mağdurlarına
uygulamaya teşvik edilmektedir. Devletler Sözleşmeyi söz konusu aile içi şiddet
mağdurlarına uygulayıp uygulamayacaklarına karar verebilirler.
5. İstanbul Sözleşmesinde LGBT gibi
yönelimlere kapı aralayan maddeler var
mı?
Hayır. Sözleşme, üçüncü bir tür oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk
normu olarak belirlemeye veya teşvik
etmeye yönelik herhangi bir hüküm
taşımamaktadır. Aynı cinsiyetten olan
çiftlerin yasal olarak tanınması da dâhil
olmak üzere cinsel yönelimle ilgili olarak
ortaya yeni standartlar koymamaktadır.
Bu sözleşmenin eşcinsel yönelimlerin

Her yasa bir şekilde suistimal edilebileceği gibi bu düzenlemenin de suistimal
edilme durumu bir kişinin evden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanır. Bu bir mağduriyet olmakla birlikte diğer tarafta eğer
Ekim 2020
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meşrulaşmasına sebep olduğunu iddia etmek ise en hafif tabirle kötü niyetliliktir.
“Cinsel yönelim” kavramı sadece Sözleşme’nin 4. Maddesinde geçmektedir. Maddede şiddet ile mücadelede
hiç kimseye ayrımcılık yapılmaması;
din, dil, ırk, vb. pek çok unsurla birlikte,
toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime
dayalı şiddetin de kabul görmemesi
gereği vurgulanmıştır. Madde kesinlikle bir dayatma içermemektedir.
Maddenin kapsamına bütün insanlar
girmektedir. Zaten herhangi bir insanın şiddetten korunma şemsiyesinin
dışında tutulması düşünülemez.
6. Uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, Ankara’da imzalandığı
ve Türkiye dışında hazırlandığı halde
neden “İstanbul Sözleşmesi” adı verilmiştir?
Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi” olan sözleşme Türkiye’nin
Avrupa Konseyi dönem başkanlığında, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da
imzaya açıldığı için kısaca İstanbul
Sözleşmesi olarak anılmaktadır. Bu bir
uluslararası teamüldür; Kopenhag Kriterleri, Pekin Sözleşmesi örneklerinde
de olduğu gibi.

7. İstanbul Sözleşmesiyle ilgili ailenin
yatak odasına kadar karışılıp “kocaları
tecavüzcü” ilan ettiği şeklindeki düşünceler doğruyu yansıtıyor mu?
Evlendiklerinde eşler birbirlerinin himayesinde sevgi ve güven içerisinde
yaşayacaklarını düşünürler ki bu tam
olarak böyle olmalıdır. “Koca tecavüzü” denilen durum normal, sağlıklı

ilişkiler değil, insan onuruna da İslam
değer yargılarına da ters biçimde yaşanan zorbalıklardır. Bu tür zorbalıklara maruz kalan bir insanın yaşadığı
şiddetten kurtulması için imkân sağlamak ailelerin yatak odasına karışmak değil, İslami öğretideki karşılığıyla
mazluma yardım etmek olarak nitelenmelidir.
8. Karı-koca anlaşmazlıklarında eğitimle hallolacak pek çok evlilik problemlerinin çözümü için adım atılmayıp
evlilikleri onarmak yerine, dağıtmak
yönünde mi çalışmalar yapılıyor?
Öncelikle belirtmek gerekir ki aile içi
huzurun tesisi ve anlaşmazlıkların
çözümü noktasında evlilik öncesi, esnası ve sonrasında ücretsiz olarak Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından pek çok eğitim verilmektedir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
* Ücretsiz bir şekilde evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak için bir araya gelen
çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları
ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla “Evlilik Öncesi Eğitim
Programı”; Aile bireylerinin karşılaştıkları sorunları en aza indirilebilmeleri ve
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Haber
lemek haksızlık olacaktır. Ancak tüm
uğraşlara rağmen çözümü mümkün
olmayan sorunlar ve şiddet olaylarının
devam ettiği bir evliliği sürdürmekte ısrarcı olmakta da bireysel ve toplumsal
bir fayda bulunmamaktadır. Ailelerin
dağılmasıkimsenin isteyeceği bir durum
değildir. Ancak ilişkilerin sürdürülebilmesi
eğitimin yanı sıra, iki taraflı sağlıklı iletişime, sevgi ve saygıya bağlıdır. Bu iletişimi,
sevgi saygı göstermeyip şiddete başvurup bir tarafa zulmedilen bir ilişkide artık
“aile”den bahsedemeyiz.
9. İstanbul Sözleşmesinde yer alan “kadının beyanının esas” alınması ne demektir?

sorunların aile odağında çözülmesine yönelik olarak Aile Eğitim Programı (AEP)
sunulmaktadır.
* Ailelere ‘aile ve boşanma süreci danışmalığı hizmeti’ adı altında, boşanma
öncesi ve esnasında; aile içi iletişim becerilerini kazandırmak, çatışmaların yapıcı
bir şekilde çözülmesi ve aile içi destek,
psikiyatrik rahatsızlığı olduğu düşünülen
bireylerin sağlık tedavilerinin yaptırılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirmek, aile içi iletişim sorunları nedeniyle
boşanma noktasına gelen ailelerin aile
ilişkilerinin yeniden yapılandırılması sürecinde aynı zamanda çocuklarıyla ilgili
yaşadıkları sorunların çözümü yönünde
danışmanlık yapmak gibi hizmetler; Boşanma sonrası ise; tek ebeveynliğin getirdiği sorunlar ve çocuklarla ilişkilerinin
düzenlenmesi konusunda çocuk odaklı
danışmanlık yapılmaktadır.

Toplumda “Kadının beyanı” olarak sıklıkla ifade edilen konu, gerçekte şiddet
mağdurunun beyanıdır. Şiddet mağduru
kadın olabileceği gibi erkek de olabilir.
Ayrıca bu kısım İstanbul Sözleşmesinde
değil 6284 sayılı kanunda geçmektedir.
Mağdurun beyanının esas alınması 6284
Sayılı kanun gereğince yalnızca, mağduru ölüm ve şiddet tehdidinden koruma
amacıyla geçici olarak verilen tedbir kararlarında geçerlidir.
10. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra artan kadın cinayetleri ile
İstanbul Sözleşmesi arasında bir ilişki var
mı?
İşlenen kadın cinayetlerinin İstanbul Sözleşmesi sebebiyle işlenip işlenmediğinin
kaydını tutan bir sistem olmadığı gibi, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunla

birlikte önlenen kadın cinayetlerine ilişkin
bir matematiksel veri de yoktur. Fakat
öldürülen kadınların ne kadarının koruma başvurusu yaptırdığına bakıldığında
bunun çok küçük bir oran olduğunu görüyoruz. 6284 sayılı kanundan yararlanmamış bir kadının katlinin bu kanuna ve
İstanbul Sözleşmesi’ne dayandırılması en
hafif deyişle abesle iştigaldir.
Şiddet mi arttı yoksa görünürlüğü mü
arttı tartışmaları dahi sağlıklı bir sonuç
bulabilmiş değildir. Bu sebeple ihtimaller
üzerinden değil somut vakalar üzerinden
meseleye yaklaşılmalıdır. Aksi takdirde
söz konusu cinayetlerin Sözleşmenin
doğru bir şekilde uygulanmadığından
kaynaklandığı ve iptali durumunda şiddet ve cinayet vakalarının birkaç kat
artacağı gibi bir hipotez de öne sürmek
mümkün olabilir.
İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetlerinin artması arasında doğrusal hiçbir
bağlantı yok iken, kadın cinayetlerini önlemek üzere getirilmiş bir düzenlemenin
günah keçisi ilan edilmesini anlamak pek
mümkün gözükmemektedir. Cinayetler
gerçekten arttıysa burada bakılması gereken pek çok değişkenli sosyolojik ve
psikolojik toplumsal süreçlerdir. Burada
Sözleşmenin bu kadar hedefe konması asıl sebeplerin görmezden gelinmesi
anlamına da geliyor. Bu noktada şiddet
sebebi olarak istatistiklere de yansıyan
alkol kullanımı, iletişimsizlik ve bazı yanlış
geleneklerin masaya yatırılması elzemdir.

* Bunlara ek olarak kişinin toplumda yeni
konumuyla yer alması, yeni konuta ve
yaşama uyum sağlayabilme, maddi sorunlar ile başa çıkabilme konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Dolayısıyla anlaşmazlıkların halli için
eğitim imkânlarının sunulmadığını söyEkim 2020
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11. 6284 Kanunu aileyi yıkan bir kanun
mu?
Hayır. Kanun, evlerinde risk altında
olan – ne yazık ki en sık rastlanan şiddet türü olan – aile yakınları veya eşleri
tarafından tehdit edilen mağdurların
güvenliğini sağlamalarını gerekli kılmaktadır.
Şiddet insanlık dışı bir olgu olup aile
birliğine en çok zararı veren durumdur. Sürekli şiddetin uygulandığı bir
evde zaten sağlıklı bir aile birliğinden
bahsedilemez. Birbirine saygılı, sevgi
ve muhabbetin olduğu bireylerden
müteşekkil aileler kanun kapsamında
değildir. Esasen bahse konu tedbirler
de şiddet ortaya çıktığında ilgilisinin
talebiyle alınabilecek koruyucu veya
önleyici tedbirlerdir. İhtiyaç duyulmadıkça hiçbir sözleşme, kanun metni
veya tedbir ailenin mahremiyetine
müdahale etmeyi gerektirmez.
12. Şiddet uygulayan bir erkeği evden
uzaklaştırmak yerine problemi çözmek ve aileyi barıştırmak için arabuluculuk yoluna gidilebilir mi?
Arabuluculuk uygulaması genel olarak çok yerinde bir yasal düzenleme
olmakla birlikte, temel olan hususlardan birisi davanın arabuluculuk sürecine elverişli olma durumudur. Eşitsiz
bir güç dengesinin söz konusu olduğu
aile içi şiddet konusu kanunen arabuluculuğa elverişli kabul edilmemiştir.
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Bunun yerine her ailenin kolaylıkla
ulaşıp yardım alacağı aile terapistleri
ve psikologlar bu süreçte çok olumlu
sonuçlara imza atmaktadırlar. Nitekim
Adalet Bakanlığı’nın 17 Aralık’ta çıkarılan genelgesine göre şiddet failine
tedbir kararı süresince rehabilite ve
tedavi imkânı getirilmiştir. Zaten eşleri
uzlaştırmak, çoğunlukla daha sorunlar
şiddet boyutuna varmadan işleyebilecek bir mekanizmadır. Şiddet bir kere
gerçekleşti mi, büyük oranda tekrarlar
ve artış gösterir. Hele ki böyle sürekli
şiddete maruz kalan kadınların şiddet
failiyle oturacağı bir uzlaşma masası
gerçekçi bir tartışma ve uzlaşma zemini değildir.
13. Sözleşmede yer alan “Toplumsal
cinsiyet eşitliği” kavramı adı altında
cinsiyet rollerine savaş açan, kadını
erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma
politikaları mı uygulanıyor?
“Toplumsal Cinsiyet” eşcinsellik ya da
cinsiyetsizleştirme değildir. Biyolojik
cinsiyetin inkârı veya yok sayılması
anlamına da gelmez. Toplumsal cinsiyet kavramı; kadın ve erkeğe kültürlerin, toplumların yüklediği rol ve
görevleri ifade etmek için kullanılır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ise kadın
ve erkeğe eşit fırsat verilmesi anlamına gelir. Başka bir ifade ile bu ibare ile
üçüncü bir cinsiyet kastedilmez. Bilindiği üzere toplumda kadına ve erkeğe
yüklenen rol ve görevlerin dağılımı her
zaman adil ve insan onuruna yakışır

şekilde cereyan etmeyebilir. Söz konusu rollerin kadın veya erkek açısından
mağduriyet oluşturduğu anda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı devreye girer ve adaleti sağlamaya çalışır.
Burada hedeflenen külli bir eşitlik değil, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak
bir fırsat eşitliğidir. Nihayetinde her
ülke bu amaca matuf politikaları kendi
belirler.
14. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 kanunu kadını üstün cinsiyet ilan eden,
adaletsiz, cinsiyetçi ve ayrımcı özellikler mi barındırıyor?
Hayır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284
sayılı kanun kadını üstün cinsiyet ilan
etmemekte bilakis kadınların sadece
kadın oldukları için maruz kaldıkları aşağılama, ikinci sınıf insan yerine
konma, zorunlu kürtaj, kadın sünneti,
erkeklere kıyasla daha fazla maruz
kaldıkları türden (cinsel taciz ve ırza
geçme, ısrarlı takip, aile içi şiddet, zorla evlendirme, zorla kısırlaştırma) gibi
şiddet türlerine karşı kadınlara bir koruma imkanı sunmaktadır. Kadınların
erkeklerle eşit olmayan güç ilişkileri
sebebiyle maruz kaldıkları bu ayrımcılık halleri insani ve ahlaki değerlerle
de bağdaşmamakta olup özel bir korumayı gerekli kılmaktadır.
Ancak, erkekler de çoğu kez daha az
sayıda olmak ve sıklıkla da daha hafif
şiddet türlerine maruz kalmak üzere,
Sözleşmenin kapsadığı aile içi şiddet

ve zorla evlendirme gibi bazı şiddet türlerine maruz kalmakta ve 6284 sayılı kanundan faydalanabilmektedirler.
Kanunların uygulanması noktasında
da her vatandaş eşit konuma sahiptir.
Herhangi bir kanunun bilhassa cinsiyet
temelli olarak birini diğerine ezdirdiğini
iddia etmek bu ülkenin hukukuna yapılacak en büyük haksızlıktır.
15. Aile anlaşmazlıklarının kamu davasına
dönüşmesi sonucu kişilerin özgür iradesine saygısızlık mı yapılıyor?
Aile anlaşmazlıklarının kamu davasına
dönüşmesi gibi bir uygulama zaten söz
konusu değildir. Kamu davasına dönüşen vakaların hepsinde Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil eden bir eylem
bulunmaktadır. Suç işlemek de kişilerin
özgür iradesine bırakılacak bir konu de-
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ğildir.
Örneğin, bir kişinin eşiyle anlaşmazlıklar yaşaması, tartışması, sulh olmaları
gibi durumlar kişilerin özgür iradeleri ile
hareket ettikleri durumlardır. Ancak bir
kişinin eşini dövmesi, sakatlaması veya
öldürmesi gibi durumlar özgür iradesi ile
hareket edebileceği alanlar olmadığı gibi
aile içi değil toplumsal meselelerdir.
16. İstanbul Sözleşmesinden sonra 18 yaş
altında evlenen erkekler cinsel istismar
suçu ile yargılanarak tecavüzcülerle aynı
cezaları mı alıyorlar?

cinsel davranış suçun kapsamına girmekte olup 8 yıldan 15 yıla kadar cezası
bulunmaktadır.
Cinsel istismar suçu sebebiyle hüküm
giymiş kişiler olmakla beraber, erken
yaşta gerçekleştirdikleri evlilikler sebebiyle mağdur durumda olan insanlar
da söz konusu. Nitekim konuyla ilgili
bir değişiklik yapılacağına dair yetkililer
tarafından bir açıklama yapılmıştır. Bu
değişikliği sağlayacak düzenlemenin takip edilmesi ve çözümün teşvik edilmesi
bizim kadar, mağduriyetlerden haberdar
herkesin görevidir.

Bahsedilen durumun İstanbul Sözleşmesi ya da 6284 sayılı kanunla bir ilişkisi bulunmayıp cinsel istismar, Türk Ceza
Kanunu uyarınca suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre 15 yaşını doldurmamış
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü
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ŞİDDET BİLİNÇALTINDA MI OLUYOR ?

Bilinçaltı Uzmanı
Lily Lale Yılmaz

Pınar, Özgecan, Bahar, Sultan gibi birçok kadının
isimleri farklı fakat kaderleri aynı. Türkiye’nin kanayan yarası kadın cinayetleri her geçen gün daha da
içimizi acıtıyor. Tablo öyle acı ki... Hemen hemen
hergün vahşice öldürülen ya da yaralanan bir kadın
ismi duyuyoruz. Peki, kadına şiddetin temelinde
hangi dürtüler var? Ünlü, zengin ya da sıradan hiç
fark etmeksizin erkekler neden kadına şiddet konusunda sabıkalı? Şiddete eğilimli erkek çocuklarında
neler oluyor? Uzmanlar, çocukların bilinçaltında
erkek cinselliğini, reddedilme korkusu ve üstünlükle birlikte algıladığını, kendinden aşağı gösterilen
kadın cinsiyeti tarafından reddedilmeye tahammül
edemediğini belirtiyor ve kadına şiddetle ilgili vahşi tabloların oluşmasında “ bilinçaltı” nın etkisini
vurguluyor.
Türkiye’nin kanayan yarası kadın cinayetleri her gecen gün artıyor. Peki bu
şiddetin temelinde ne var?Aslında, şiddet
genellikle bir anda ortaya çıkmıyor. Bilinçaltında bir şekilde bastırılmış şekilde duruyor. Bazı olaylar burada uykuda duran
şiddeti uyandırıyor. Uzmanlar bu sorunun
bu noktada çözümlenmesi gerektiğini
vurguluyor.
Şiddet Aslında Bir Korku İşareti
Şiddetin aslında bir korku işareti olduğuna vurgu yapan Bilinçaltı Uzmanı Lily
Lale Yılmaz, “ Kişi o anda korktuğu için
şiddete başvurur, çünkü konuşup ikna
etme yeteneği olmadığı için elinde başka
bir yol yoktur. Üstelik karşısındaki savunmasız ise, çocuk ve kadın gibi, bu dürtü
daha da çok harekete geçiyor. 0-6 yaş
arasında kişiliğimiz şekilleniyor. O yıllarda
aldığımız kararlar bizi yönetiyor. Aileden
şiddet gören çocuk yada annesinin babası tarafından şiddete maruz kaldığını
izleyerek büyüyen erkek çocuk bunu doğal kabul ediyor ve elbetteki büyüyünce
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doğal bir şekilde uyguluyor. Üzerine bir
de reddedilme korkusu oluşturup büyüttüyse ve narsist bir kişilik ise şiddete çok
sık başvuruyor. Yapılan çalışmalardaki
oranlara göre %40 narsistlerin otoritesini
kaybetme korkusuyla şiddete başvurduğunu gösteriyor.. Dikkat edilirse, şiddete
uğrayan kadın erkeğe “hayır” demiştir.
Otoritesinin elden gittiğini hisseden ilkel
kalmış erkek kolaylıkla şiddete başvurur.
Bu tip erkeklerin içinde büyük bir “yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu” vardır. “ ifadelerini kullandı.
Bilinçaltında Korku
Yerine Sevgi
Yılmaz
sözlerine
şöyle devam etti “
Hayatımızı düzeltmemiz için sorunu
kaynağından çözmemiz gerekiyor.
Şiddetin
sebebi
olan duygu korkudur. Bütün hareket-

lerimiz iki temel duygudan doğar :sevgi
ve korku. Bilinçaltında korkuyu alıp yerine sevgi koyduğunuzda kişi artık şiddete
başvurmaz. Mesela Amerika’da bu gibi
olaylarda psikiyatristler yada evlilik terapistleri kişileri hipnoz ile bilinçaltı temizlemeye yönlendirir. Ayrıca yine Amerika’da şiddet uygulayan erkek toplumdan
soyutlanır, ehliyetine el konur ,kalabalığa
girmesi yasaklanır ta ki bilinçaltından şiddet eğilimi tamamen yok olduğuna emin
olunana kadar. “

Haber

VESAYETÇİ VE ALÇAK DARBE
GİRİŞİMLERİNE GEÇİT
VERMEYECEĞİZ
AK Parti Konya Milletvekili
Halil Etyemez

AK Parti Ereğli ve Karapınar İlçe Başkanlıklarının kongreleri yapıldı. Kongrelerde
konuşan AK Parti Konya Milletvekili Halil
Etyemez, 18 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin, Konya’ya, ülkeye ve millete hizmetkar olmaya devam edeceğini söyledi.
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl
geçtiğini hatırlatan Milletvekili Halil Etyemez, “Darbelerle ülkemiz geriye götürüldü, geleceğimiz elimizden alındı. Türkiye
olarak, millet olarak bir daha 27 Mayıs
ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15
Temmuz gibi vesayetçi ve alçak girişimlere asla geçit vermeyeceğiz.” dedi.

ve milletimize verdiği hizmetlerle ismini
gönüllere yazdırmıştır. 19 yıl önce kurulan, 18 yıldır iktidarda olan AK Parti’mizin AK kadroları, Cumhurbaşkanımızın
öncülüğün Ereğli’mize, Karapınar’ımıza,
Konya’mıza, ülkemize ve milletimize hizmetkar olmaya devam edecektir. İnşallah
bu kadrolar ülkemizi 2023 hedeflerine
ulaştıracak, 2053 ve 2071 vizyonunu hayata geçirecek olan nesilleri yetiştirecektir.” dedi.

AK Parti’de kongre heyecanı sürüyor. AK
Parti Ereğli ve Karapınar İlçe Başkanlıklarının 7’nci Olağan Kongreleri yapıldı.
Kongrelere AK Parti Konya Milletvekili
Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti
Konya İl Başkan Yardımcıları, ilçe teşkilatları ve delegasyon katıldı. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve
demokrasi şöleni havasında geçen kongreler sonucunda AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığına Zübeyir Dursun, Karapınar İlçe
Başkanlığına Yusuf Zengin seçildi.

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl
geçtiğini hatırlatan Halil Etyemez, tüm
darbe ve darbecileri lanetledi. Türkiye’nin
ilerlemesini hazmedemeyen şer odaklarının 10 yılda bir gerçekleştirdiği darbelerle
demokrasinin sekteye uğratıldığını vurgulayan Etyemez, “27 Mayıs 1960 darbesi, 22 Şubat ayaklanması, 1971 Muhtırası,
12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 postmodern darbe, 27 Nisan 2007 E-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi,
15 Temmuz 2016 darbe ve işgal girişimi.
Bu yaşadıklarımızın hepsi ile geleceğimiz
elimizden alındı. Ülkemiz geriye götürüldü. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde
Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletimiz dik durarak ülkemizin darbelerle ilgili makus tarihini değiştirdi. ‘Artık yeter’
diyen milletimizin darbecilere karşı destansı direnişiyle ülkemizin kutlu yolunda
darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına
artık yer olmadığını, olamayacağını tüm
dünyaya gösterdik. Türkiye olarak, millet
olarak bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi
darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi
vesayetçi ve alçak girişimlere asla geçit
vermeyeceğiz.” diye konuştu.

AK PARTİ, İSMİNİ GÖNÜLLERE YAZDIRDI
Kongrelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti
kongrelerinin kardeşlik hukukunun arttığı
bir yenilenme ve yeniden yola revan olma
buluşmaları olduğunu söyledi. AK Parti’nin milletin kurduğu parti olduğunu ve
milletle omuz omuza geleceğe yürüdüğünü belirten Milletvekili Etyemez, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Erdemliler
Hareketi olarak medeniyet davamızın
bayraktarlığını yapmaktadır. Maziden
atiye giden kadim yolculukta ülkemize
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VESAYETÇİ VE ALÇAK DARBE GİRİŞİMLERİNE GEÇİT YOK

SALGINLA MÜCADELE İNSANLIK MESELESİDİR
Koronavirüs salgınının tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Etyemez, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına
uymasını istedi. Koronavirüs ile mücadele
kapsamında yapılanlara değinen Etyemez, “Salgın ülkemizde görülmeden önce
hükümetimiz tarafından tüm önlemler
alındı. Sağlıkta yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerini ve diğer hastaneleri son dönemde hizmete sunduk.
Vatandaşlarımızın testten ilaca ve yataklı
tedaviye kadar ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Sosyal koruma kalkanı
kapsamında çalışanlara ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız
kaynak aktardık. Salgının başından itibaren 141 farklı ülkeden 100 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Şüphesiz salgınla
mücadelede başarıya ulaşmamız vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır.
Salgınla mücadele tüm insanlığın meselesi olduğu gibi milli bir meseledir. Çünkü
salgın genç, yaşlı demeden vatandaşlarımızı hayattan koparırken ekonomimizi,
gelişmemizi, geleceğimizi, hayatımızın
her alanını etkiliyor. Bunun için temizlik,
maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde
uymalıyız. Doktorundan temizlik görevlisine kadar 1 milyon 100 bin sağlık ordumuza kurallara uyarak destek olmalıyız.
Kurallara uymamak aynı zamanda kul
hakkına girmektir, hak gaspıdır. Bir ve
beraber olarak, kurallara uyarak bu zor
günlerin üstesinden gelebiliriz.” şeklinde
konuştu.
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HERŞEYDEN ÖNCE SAYGI
Kadınlara yönelik şiddet ve
aile içi şiddetin
önlenmesi ve
bunlarla mücadeleye ilişkin
Avrupa konseyi
sözleşmesi yani
bizim bildiğimiz
adıyla İstanbul
sözleşmesi ,
kadına yönelik
şiddet ve aile
içi şiddeti önleme ve bununla
mücadelede
temel standartları ve devletlerin bu konudaki
yükümlülüklerini belirleyen
uluslararası
insan hakları
sözleşmesidir.
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Sözleşmenin dört temel
ilkesi ; kadına yönelik
her türlü şiddetin ve ev
içi şiddetin önlenmesi,
şiddet
mağdurlarının
korunması , suçların
kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve
kadına karşı şiddet ile
mücadele anlamında etkili politikaların hayata
geçirilmesidir.
Ülkemiz koşullarına
baktığımızda , şiddet
olaylarının her geçen
gün arttığını görmekteyiz. Ben şiddetin her
türlüsüne
karşıyım.
Özellikle İstanbul sözleşmesi gündeme geldikten sonra bayanlar
tarafından devletimizin
polisine şiddet gösterildi. Buda hoş değildi
ve ilk etapta alınan polisler daha sonra gelen
tepkiler üzerine işlerine
döndüler . Biz kadınların
haklarımızı korurken ya
da savunurken şiddetten özellikle kaçınmamız
gerekli olduğunu düşünüyorum . Şiddet fiziksel
olduğu gibi psikolojik ve
sözle taciz şeklinde de
olabiliyor.
Bu sözleşmeyi kullanarak erkeklere kadınlar
şiddet uygulamaya kalkarsa haklı iken haksız
durumuna düşebiliriz.
Şiddetin temelinin de
eğitimsizlik
olduğunu
düşünüyorum açıkçası.

Elif
Dolapoğlu

Küçük yaşlarda eğitime başlayan insanların
özellikle , arkadaşlarıyla
kendi yaşıtlarıyla , doğayla ,bitkiyle, , hayvanla büyüyen çocukların
, sevgiyle büyüyen çocukların daha merhametli , vicdanlı , sevgi
dolu insanlar olarak yetişeceğine inanıyorum.
Umarım insanlar konuşarak , doğru zamanda
doğru iletişime geçerek
çözüme
kavuşacağını
anlar bir gün . Şiddete
başvurarak hiç bir sorun çözülemeyeceği gibi
daha fazla büyür . Kadının erkeğe , erkeğin kadına saygı duyması gerekir. Saygı çerçevesinde
çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur.
Birbirimizi dinlemeyen
bir toplumuz maalesef.
Kadın erkeği , erkek
kadını dinler ve karşısındakinin düşüncesine
saygı duyarsa sorunlar
çözülecek aslında . Ama
biz istiyoruz ki ben nasıl düşünürsem o da
öyle düşünmek zorunda
.Karşımızdakinin fikirlerine saygı duymuyoruz.
Bunun sonucu da saygısızlığa, saygısızlık da
maalesef şiddete yerini
bırakıyor. Lütfen birbirimizi dinlemeyi , karşımızdakinin fikrine saygı
duymayı öğrenelim.

Daha güzel , erkeğin ve kadının
saygı çerçevesinde yaşadığı bir
dünya dileğiyle ..
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İNTİHAR SİNYALLERİ
DİKKATE ALINMALI
Sinyallere dikkat ederek intiharı önlemek mümkün
Genellikle kişinin ölüm, ölmek veya
intihar hakkında konuşmasının veya
yazmasının, umutsuz, çaresiz veya
değersiz olduğuyla ilgili yorumlar
yapmasının, yaşamak için bir sebep
olmadığına dair ifadeler kullanmasının intihar konusunda önemli sinyaller olduğunu vurgulayan uzmanlar,
bu mesajların mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydediyor. Daha
önce intihar girişiminde bulunmanın
önemli bir risk faktörü olduğunu belirten uzmanlar, psikiyatrik yardım ve
desteğin önemine işaret ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü (World Health
Organization-WHO), 2014 yılında intihar vakalarını önlemek amacıyla 10
Eylül’ü Dünya İntiharı Önleme Günü
olarak ilan etti. Bu yılın sloganı ise“Birini Hayata Döndürmek için Bağlantıya Geçin” olarak belirlendi.
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu
Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, Dünya İntiharı Önleme Günü’ne
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İntiharla ilgili sinyaller doğru okunmalı
İntiharı önlemenin alınacak bazı önlemlerle mümkün olabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya
Yertutanol, intihar düşüncesinde
olan kişilerin söyledikleri ve yazdıklarıyla mesajlar verdiğini, bu mesajların doğru okunarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Yertutanol, “Genellikle ölüm, ölmek
veya intihar hakkında konuşan veya
yazanların, umutsuz, çaresiz veya
değersiz olduğuyla ilgili yorumlar yapanların, yaşamak için bir sebep olmadığına dair ifadeler kullananların,
yüksek oranda alkol veveya uyuştu-
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YRD. DOÇ. DR.
FATMA DUYGU KAYA YERTUTANOL

rucu kullananların, arkadaşlardan, aileden ve toplumdan kendini çekilenlerin, pervasız davranışlar veya daha
riskli faaliyetler yapanların, dramatik
ruh hali değişiklikleri bulunanların intihar riski bulunuyor” dedi.
İntihar girişiminde bulunmak en
önemli risk
Tüm riskler arasında en önemlisinin “daha önce intihar girişiminde
bulunmak” olduğunun altını çizen
Yertutanol, kadınların erkeklere göre
daha fazla intihar girişiminde bulunurken, intihar nedeniyle can kaybının erkeklerde daha fazla görüldüğünü ifade etti.
Psikiyatrik bozukluklar ciddiye alınmalı
Neredeyse tüm psikiyatrik hastalıkların intihar düşüncesi ve intihar
girişimi açısından risk taşıdığını aktaran Yertutanol, “İntihar girişiminde
bulunan insanların %90’ı kadarında
bir psikiyatrik bozukluk vardır. Bu rahatsızlıklardan en sık karşılaşılanları
depresyon, bipolar bozukluk, madde kullanım bozuklukları, psikoz ve
kişilik bozukluklarıdır. Diğer yandan
çoğunlukla depresyonun eşlik ettiği
anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve yeme bozuklukları
da intihar davranışı açısından belirgin risk taşımaktadır” diyerek psikiyatrik bozuklukların mutlaka ciddiye
alınması gerektiğini ifade etti.

artıran genlerin yaşam boyu aktive
olması ya da pasifleşmesi mümkündür. O nedenle çevrenin etkisi yani
eğitimin, ailenin, sosyal çevrenin,
deneyimlerin katkısı oldukça önemlidir” uyarısında bulundu.
Ağır yaşam olayları ve travmalara
dikkat edilmeli
Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, psikiyatrik hastalığı olanlar,
daha önce intihar girişiminde bulunanlar, sosyal desteği az olanların
yanı sıra travmatik yaşantıları bulunanlar, alkol ya da madde kullananlar, ailesinde intihar girişimi olanlar,
yakın zamanda önemli bir trajedi
(boşanma, akademik başarısızlık, yasal sorunlar, mali sorunlar, zorbalığa
maruz kalma) veya kayıp yaşayanlar,
silahlara erişimi olanların özellikle intihar riski altında bulunduğunu vurguladı.

İntihar olgusu kalıtsal mı
Psikiyatrik destek önemli
İntihar olgusunda kalıtımsal bir riskten bahsedilmekle birlikte intihar
davranışı ile genetik arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu aktaran Yertutanol, “İntihar riskini artıran birçok
faktör olduğu için kalıtım tek başına
bir etken değildir. Kişide kalıtımsal
bir yatkınlık olsa bile, intihar riskini

Ruh sağlığı profesyonellerinin klinik
muayene ve testler yardımı ile intihar riskini belirleyebileceğini kaydeden Yertutanol, erken müdahalenin
yanı sıra psikiyatrik yardım ve desteğin önemli olduğunun altını çizdi.

ELEKTRONİK SİGARA KULLANAN

ERKEKLER KISIR KALABİLİR!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek
Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay

Elektronik sigara kullanan erkekler
baba olamayabilir!
Elektronik sigaraların genellikle geleneksel sigara içiminden daha az
zararlı olduğu düşünülür. İnsan üzerinde yapılan yeni bir araştırma,
elektronik sigaranın hiç de masum
olmadığını ortaya çıkardı. Elektronik
sigara kullanan erkekler baba olamayabilir!
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay,
düzenli elektronik sigara kullanan
genç erkekleri yakından ilgilendiren
araştırmanın detayları hakkında şu
bilgileri verdi:
“Kopenhag Üniversitesi’nde 1996 yılından beri meni kalitesini ve bununla
ilişkili faktörleri izleyen bilim insanları, elektronik sigara ve testis fonksiyonu ilişkisini inceledi.
SPERM SAYILARINI DÜŞÜRÜYOR
Araştırma kapsamında 2012-2018 yılları arasında sigara ve esrar kullanımı
hakkında bilgi veren 2 bin 8 erkeğin
(ortalama yaş 19) verileri analiz edildi.

Bu analize 2015-2018 yılları arasında
kayıt yaptıran bin 221 (yüzde 61) kişi
dahildi ve katılan bu kişiler de elektronik sigara ve burunotu (enfiye)
konusunda da bilgi verdi. Katılımcı
erkeklerin yaklaşık yarısı (yüzde 52)

sigara içiyor, yüzde 13’ü elektronik
sigara kullanıyor, yüzde 25 burun otu
ve yüzde 33’ü de esrar kullanıyordu.
Elektronik sigara ve esrar kullanıcıları
da genellikle sigara içiyordu.
Düzenlemeden sonra, kullanıcı olmayanlara kıyasla, günlük elektronik
sigara kullanıcılarının, günlük sigara
içenlerde olduğu gibi (103 milyona
karşı 139 milyon) önemli ölçüde daha
düşük toplam sperm sayısına (147
milyona karşı 91 milyon) sahip olduğu görüldü.
Bu araştırma bize, elektronik sigara
kullanımının testis fonksiyonu üzerindeki etkileri açısından sigara içmeye daha iyi bir alternatif olduğunun
düşünülemeyeceğini gösteriyor.”
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HER TÜRLÜ ŞİDDETE
HAYIR!!!
Hayat neden bu kadar şiddet içerikli oldu?Bu soruyu günde binlerce insan birbirine soruyor.Peki
sizce neden böyle oldu?Cevabı
çok uzaklarda aramaya gerek yok.
İncelemeye özellikle cinayet işleyenlerden başlayalım.Çocukluklarına hatta 0/6 yaş arası çocukluklarına inelim.İşte bütün travmalar
burada başlıyor.Bu insanlar araştırıldığında çıkan sonuçlarda anne
ile kurulan düzensiz bağlantının
yarattığı sıkıntıların can yaktığı
görülmektedir.Çünkü bir bireyin
karakterinin oluşmasında yüzde 80 anne etkili olabilmektedir.
Evet,yanlış duymadınız.Bu yüzdelik dilim oldukça büyük ve bir hamurun şekillenmesinde ne kadar
etkili bir dilim.Bu düzensiz anne
bağlantısı daha sonra birçok insanın canını gerek fiziksel gerekse
psikolojik olarak yakmaktadır.Aile
bireylerimizden aldığımız birtakım
duygular vardır.Birey olarak vicdan,merhamet gibi duyguları anneden;güç,para gibi duyguları da
babadan almaktayız.
Tarlaya patates ekince nasıl ki pamuk yetişmesini beklemiyorsak
ne ektiğimize de dikkat etmemiz
gerekiyor.Çocuklar yetiştirilirken
maddi olarak elimden geleni yapıyorum,çalışıyorum,onlara bakıyorum,ben görevimi yapıyorum
daha ne yapayım mantığı ile yetiştiriliyorsa topluma para odaklı,empati kuramayan,başkasının
üzüntüsünü anlamayan,ben merkezli bir birey kazandırılmış oluyor.
Çocuğa bakmak bir görev değil,bir sorumluluktur.Eğer bir çocuğu dünyaya getirmek istiyorsanız
kendinize bir görev değil,sorumluluk yüklüyorsunuz.Eğer bir ebeveyn görev ile sorumluluğu ayırt
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Beyhan
Palancı demirbaş

edemiyorsa o toplumda binlerce
narsist değil,milyonlarca narsist
yetişiyor demektir.
Lütfen çocuklarınızı yetiştirirken
manevi olarak çocuklarınızı ne kadar doyurduğunuza bakın.Soğan
ekmekle de karın doyuyor,önemli
olan manevi doygunluğu verebilmekte.Bir ebeveyn olarak çocuklarınızı dinlerken göz seviyesine
kadar inip onu öyle dinleyin.Böyle
bir davranışı yaparken çocuğunuza farkında olmadan değerlilik duygusunu yüklüyorsunuz.
Ve değerlilik duygusu ile yetişen
çocuklar ileride hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında başarılı olabiliyor.Anne ve babadan
alınması gereken temel duygular
alınmadan yetiştirilen çocuklar
ileride özel hayatlarında eşlerini
bir hayat arkadaşı olarak değil,bir
ev arkadaşı olarak görüyor.Hatta
eşe verilecek değeri anne üzerinden biçerek hayat arkadaşı olarak
seçilen eşe annenin hiçbir şekilde
değer vermemesine rağmen anne
yüzünden psikolojik şiddet uygulayıp hakaretler edebiliyor.
Çünkü eşinin tek başına değerli
bir birey olduğunun farkında bile
değil ve en önemlisi de bir bireyin
değerini başka bir bireyin belirleyemeyeceği çocukluk yıllarında
öğretilmemiş.Örneğin
çocukluk
yıllarında sofraya konan herhangi
bir yiyeceği anne bütün gün sizin
için çalıştım ve bunu size ben aldım diyerek çocuklarını yetiştirirse anne çocuklarını bir uzuv gibi
yetiştirir.Daha da ileri bir boyutta
kendisine tapan evlatlar yetiştirir.Ama bunu çocuklarına Allah’ın
verdiği güçle çalışıp kazanarak
aldığını söylerse anne kendisine
tapan evlatlar değil,Allah’ın ver-

miş olduğu bir rızıkla dünyanın
döndüğünü öğrenmiş evlatlar yetiştirir.
Allah’ın varlığından,kudretinden
korkan bir kulda bir başka canı
yakmaktan korkar.Merhamet ve
vicdan duygusuna sahip olarak
yetiştirilen bir insan karşısında
kim olursa olsun karşı tarafı aşağılayıp hakaret etmez.Çünkü kalp
kırmaktan korkar.Psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten daha ağır yaralar açtığı belgelerle de kanıtlanmış durumdadır.Bu yüzden intihar
eden insanların sayısı da oldukça
fazla.Evet,cevap uzaklarda değil,her türlü şiddeti işleyenlerin ailelerinin içinde,yaşadıkları çocukluk
travmalarının içinde,anne ile kurulan düzensiz bağlantının içinde.
Bu sonucu haydi gelin somut hala
getirelim.İki tane saksıya çiçekler
ekin.
Birini her gün sularken güzel sözler söyleyerek sulayın.Diğerini de

sularken ben seni sulayarak görevimi yerine getiriyorum diyerek sulayın.Bakın bakalım nasıl bir sonuçla
karşılaşıyorsunuz.Sevgi sözcükleri
ile büyüyen çiçek dallanıp budaklanırken,görev mantığı ile sevgisiz
yetişen çiçek filizlenip büyüyememektedir.Azıcık açacak gibi olurken
karşınıza küçücük bir dal parçası gibi
bir şeyin çıktığını görürsünüz.
Denemenizi tavsiye ederim.Bende
ilk duyduğumda öyle şey olur muymuş dedim ve denedim.Gerçekten
de oluyormuş.Düzensiz bağla oğluna bağlı olan anneler beni istemeyeni oğlumda istemez şeklinde
gelinine tehditler savururken gelini
ile sanki kendisinin evlendiğini düşünerek oğlunun evine aynı şehirde
yaşamasına rağmen yatılı misafir
odası isteyecek kadar kendini kaybeden davranışlarda bulunabilmektedir.Çünkü oğlu onun bir uzvu ve
onu kaybettiğini düşünürken sürekli
hasta olduğunu söyleyerek oğlunun
psikolojini bozup gelininin hakaretler yemesine sebep olduğunu asla
kabul etmeyerek ben yanınızda değildim bakalım,sen oğluma ne yaptın da sana hakaretler etti,küfürler
etti şeklinde cevap veren anne sizce
merhamet sahibi mi?Burada şimdi sizce kim suçlu psikolojik şiddet
uygulayan mı,yoksa çocuğuna merhamet ve vicdan duygusunu vermeyen anne mi?Sevgili anne ve babalar
çocuklarınız sizlerin bir uzvu değil,mutlu aile hayatınızın meyveleri.Sizler çocuklarınızı yetiştirirken eğer
eşinizle mutlu bir evliliğiniz yoksa
çocuklarınızı harcamaya hakkınız
yok.Hele hele bir başkasının çocuğunu harcamaya hiç hakkınız yok.T
oksit anneler yüzünden eşinden
hakaret yiyen,adam yerine konmayan,saygısızlık üstüne saygısızlık
gören,her türlü psikolojik şiddete
maruz kalanlarla doluyor aile terapistlerinin randevu listesi.Ve en
acısı destek alması gereken tarafın
bu desteği almak istememesi.Gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddet uygulayan bireylerin öncelikle
bunu uyguladıklarını kendi içlerinde
kabul edip ben bunu neden yapıyorum sorusunu kendisine sorduktan
sonra kesinlikle yardım alması gereEkim 2020

kiyor.Nasıl ki bir yerimiz ağrıdığında
doktora gidiyorsak neden ruhumuz
ağrıdığında doktora gitmekten kaçıyoruz?İnsan istedikten sonra her
şeyin bir şifası ve çözümü vardır.İşte
sevgili ebeveynler çocuklarınızın
ruhlarını küçük yaşta doyuramazsanız ilerde bir başkasının çocuğu
sizin açtığınız yaraları tamir etmek
için aylarını,yıllarını vermek zorunda
kalıyor.
Çocuklarınız sizlerin bir uzvu değil,çocuklarınız toplumun bir bireyi.
Hiçkimse bir başkasına hakaret etme,bir başkasını aşağılama lüksüne
sahip değildir.Hele hele bütün kadınlar şeytandır sözünü söyleyen
bir çocuğunuz varsa çocuğunuzu ne
kadar çelişkili yetiştirdiğiniz gün gibi
ortada.Çünkü bütün kadınlar şeytansa bir çocuk daha sonra benim
annem bir melek diye cümle kurabiliyor.Genelden özele ya da özelden
gelene böyle bir sınıflandırma maalesef yok.Böyle bir sınıflandırma kadının tam olarak hayatında ne ifade
ettiğini bilmeden yetişen bireylerin
daha sonra her türlü şiddeti göstermesi ile sonuçlanıyor.Anne,abla,kardeş,yenge,eş,
teyze bir kadının toplumdaki yeri ne
olursa olsun bütün kadınlar değerlidir.Ve hiçbir kadın şiddete maruz
kalmak zorunda değildir.Elimizdeki

hamurlara iyi şekil verelim ki dünyada herkes mutlu olabilsin.Mutluluğun,aile olabilmenin para ile eş değer olmadığını lütfen çocuklarınıza
küçük yaşlarda öğretin.Para hayatımızın bir merkez noktası değil,para
hayatımızı daha iyi yaşayabilmek
için bir araçtır.Lütfen çocuklarımızı
sağlıklı ortamlarda olumlu düşüncelerle yetiştirelim.Söyleyen ne güzel
söylemiş ne ekersen onu biçersin
diye...Güzelliklerle dolu bir hayatımızın olması dileğiyle...

Her türlü şiddete HAYIR!!!
Para için şiddete hayır
Anne için şiddete hayır
Baba için şiddete hayır
Sevgisizlik için şiddete hayır
Kadına şiddete hayır
Çocuğa şiddete hayır
Saygısızlık için şiddete hayır
Şiddetin her türlüsüne hayır
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BAŞKANLAR, MERAM YENİYOL TRAFİK PARKINDA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte
uzun bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayan ‘Meram Yeniyol Trafik Parkı’nı ziyaret
etti. Başkanlar pandemi dolayısıyla açılışı yapılamadan hizmet vermeye başlayan parkta ailelerle
sohbet ettiler, çocuklara da eğitimlerinde eşlik ederek çeşitli hediyeler dağıttılar.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye
Başkanı Hasan Kılca ile birlikte uzun bir
aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayan ‘Meram Yeniyol Trafik Parkı’nı ziyaret etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Başkan Uğur İbrahim
Altay ile Pekyatırmacı ve Kılca’ya parkta
gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi verdi. Parkta vakit geçiren ailelerle de
sohbet eden başkanlar, trafik kurallarını
öğrenen çocuklara da eşlik edip onlara
Meram Belediyesi tarafından hazırlanan
paketleri hediye ettiler.
BAŞKAN KAVUŞ; “TRAFİK PARKI HER
KONYALINININ HATIRASINDA GÜZİDE
BİR YERE SAHİPTİR”
Konya’nın en eski ve en köklü üç parkından biri olan Meram Yeniyol Trafik Parkı’nın Büyükşehir Belediyesi ile Meram
Belediyesinin ortak çalışması ile yeniden
hizmet vermeye başladığını söyleyen
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,
“Yeniyol trafik parkı Konya halkının anılarında çok güzide bir yere sahiptir. Son
birkaç yıldır atıl bir vaziyette bulunan bu
önemli parkın yeniden hayata geçirilme-
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sine verdikleri destekten dolayı Konya
Büyükşehir Belediyesine ve Başkanı Uğur
İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5050 metrekarelik parkımızın içinde
bulunan işletmeyi inşa ederek halkımızın
hizmetine sundular. Biz de Meram Belediyesi olarak trafik parkı kısmını ve parkın
peysajını tamamladık. Pandemi dolayısıyla kalabalık bir ortama mahal vermemek adına parkımızın açılışını yapmadık.
Bir duyuru da yapılmamasına rağmen
vatandaşlarımızın ilgisi bizleri oldukça
memnun etti. Parkımızın güzelliği, insanımızın yüzüne gülen yeşili, kamelyaları
ile çok güzel bir hale gelen parkımız yeni
çehresiyle Meram’a ve Konya’ya hayırlı
olsun. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar inşallah” diye konuştu.
BAŞKAN ALTAY; “TRAFİK PARKI YENİ
ÇEHRESİYLE KONYAMIZA VE MERAMIMIZA HAYIRLI OLSUN”
Meram Yeniyol Trafik Parkı’nın yıllar boyunca Konya’ya ve Konyalıya hizmet
ettiğinin altını çizen Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise
bu parkın şehir için önemine vurgu yaptı.
Meram Belediyesi ile Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin birlikte parkı yeniden faal
bir hale getirdiğini belirten Başkan Altay,

“Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa
Kavuş’a parkın şehre yeniden kazandırılmasında gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu park, şehir
ve şehir insanının hafızasında, anılarında
yer almış önemli, güzide parklarımızdan
birisidir. Aileler ve çocuklarımızla yeniden
eski cıvıl cıvıl olduğu günlere döndüğünü
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Son haliyle çok şık ve çok güzel bir mekan haline geldi. Çocuklarımız parkta bir
taraftan araç kullanıp trafik kurallarını
öğrenirken diğer taraftan eğlenceli vakit
geçiriyorlar. Aileler ise bir taraftan dinlenirken bir taraftan huzurlu saatler geçirmeleri sebebiyle çok rağbet gösteriyor.
Meram Yeniyol Trafik Parkı Konyamıza
ve Meramımıza hayırlı olsun” şeklinde
konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ziyaretin sonunda günün hatırası olarak objektiflere poz
verdiler.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK KELEBEĞİ “ATLAS”
KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİNDE
8 santimetre kanat açıklığı ile dünyanın
en büyük kelebeği unvanına sahip “Atlas”
kelebeği Konya Tropikal Kelebek Bahçesinde ziyaretçileri bekliyor.
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya
kazandırılan ve pandemi döneminde
de ziyaretçilere sosyal mesafe ve maske
kurallarına uygun şekilde hizmet veren
Tropikal Kelebek Bahçesi yurt içi ve yurt
dışından gelen ziyaretçilere unutulmaz
anlar yaşatıyor.
Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Sille Parsana Mahallesi’nde
yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi,
3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım
alanına sahip. Kelebek Bahçesi’nin 2 bin
metrekarelik kelebek uçuş alanı Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanı olup,
dünyanın ise sayılı alanları arasından geçmekte. Tropikal ülkelerden gelen 45 farklı
türdeki rengarenk binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan Konya Tropikal
Kelebek Bahçesi’nde ayrıca farklı hayvan
türleri ile birlikte 106 türde ait yaklaşık 20
bin adet bitki yer almakta.
Tropikal Kelebek Bahçesindeki 45 farklı
türden biri olan ve Güney Asya kökenine
sahip Atlas kelebeği Filipinler’den getiriliyor. Yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen “Atlas” dünyanın en büyük
kelebeği unvanına sahip. Kahverengi tonlarındaki “Atlas” Tropikal Kelebek Bahçe-
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sinde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi
görüyor.
Tropikal bahçeyle ilgili bilgi veren yetkililer, “Büyüklüğüyle Avrupa’nın en büyük
Türkiye’nin ilk Tropikal Kelebek Bahçesi’nde bulunuyoruz şu an. Bahçemiz 28
derece, yüzde 80 nem değerlerinde sabit
tutularak bir tropik iklime sahip. Ziyaretçilerimiz burada tropik bir adadaymış gibi
hissedebilirler kendilerini. Bahçemiz içersindeki kelebekler Filipinler,Kenya,Kosta
Rika gibi tropikal ülkelerden geliyor. Pandemi döneminde bahçemizde sosyal me-

safe,hijyen ve maske kurallarına uygun
olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam
ediyoruz. Gezi boyunca misafirlerimizin
kullanabileceği dezenfektan noktalarımız
var ve maskesiz kesinlikle ziyaretçi almıyoruz ayrıca sosyal mesafenin korunması gerektiği ile ilgili uyarılarımız mevcut”
şeklinde konuştu.
Dünyanın en büyük kelebeği “Atlas”
Atlas kelebeğinin özellikleriyle ilgili bilgi
veren yetkililer, “Bahçemizde 45 farklı
türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve
dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip
olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına
devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu
tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir
ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği
besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği
zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu
süre de takriben bir hafta oluyor. Atlas
kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını
kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28
santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat
alanının 400 santimetre kareyi bulabili-

yor olmasıyla elde ediyor. Kanatlarındaki
desenler ise bir kobra yılanını andırdığı
için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor kanatlarını ağır ağır
çırptığı zaman adeta saldırıya geçecek
bir kobra yılanını andırarak düşmanlarını
korkutuyor “ şeklinde bilgi verdi.
Macaristan’dan geldi, hayran kaldı
Macaristan’dan Konya’ya gelen ve Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret eden Brigitta Belanszky ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti belirterek,” Kelebek bahçesi çok güzel ilk kez ziyaret ediyorum. Burada çok çeşitli kelebekler var. Ben de kelebekleri çok seviyorum. Atlas kelebeğini
de az önce gördüm baya büyük kelebek,
renkleri kahverengi ve güzel. Ziyaretten
çok memnun kaldım. Daha önce kelebek bahçesine gitmemiştim. İlk kez böyle
tropikal bahçeye geliyorum. Kelebekler
görüyorum ilk kez. O yüzden çok hayran
kaldım” ifadelerini kullandı.
“Çok yer gezdim ama böyle güzel bir yer
görmedim”
Londra’da yaşayan ve Türkiye’ye ziyarete gelen Yılmaz Ekici ise “ Güzel bir ortam güzel kelebekler var herkese tavsiye
ederim. Bana çok iyi duygular hissettirdi,
memleketimde böyle güzellikler olmasına
gerçekten duygulandım. Emek verenlere
teşekkür ederim. Tekrar ediyorum yurt
dışında yaşıyorum çok yer gezdim ama
böyle güzel bir yer görmedim. Hayatımda
iyi bir anı olarak kalacak bu gezi” şeklinde
konuştu. Ekici’nin röportaj verdiği sırada
ise üzerine kelebek kondu.
İki kardeşin maskesinin üzerindeki “Atlas”
kelebeği oldukça mutlu etti
Adıyaman’dan Konya’ya ziyarete gelen
Abdurrahman ve Recep Tayyip Bayrak
isimli kardeşlerin maskelerinin üzerine konulan “Atlas” kelebeği iki kardeşi oldukça
mutlu etti. Kelebek bahçesine gelen anne
Songül Bayrak ise “Adıyaman’dan buraya
geldik. Çok şanslıyız ilk defa geldik böyle
bir şey gördük çok beğendik” ifadelerini
kullandı.
“Konya’ya gelen misafirlerin görmesi,
gezdirilmesi gereken bir yer olmuş”
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Konya’da yaşayan Nazan Bitir ise “Çok
keyifli ben daha önce bir sefer gelmiştim şimdi arkadaşımı getirdim. Gerçekten
çok güzel emekle yapılmış keyifli bir yer
olmuş. Konya’ya gelen misafirlerin görmesi, gezdirilmesi gereken bir yer olmuş.
Atmosferle alakalı tamamen tropik özgür
kelebekler için bir ortam oluşturulmuş.
Bu onların bizim görmemiz için kısıtlanmayıp serbestçe gezdikleri hemen hemen
doğala yakın bir ortamda olmaları keyif
veriyor. Ben hayvanat bahçelerini sevmiyorum. Esir edilmiş hayvanları görmek
bana mutluluk vermiyor. Doğal parklar
vs. onların yaşam alanlarına uygun yerler bu sebeple burası da güzel bir bahçe
haline gelmiş doğal ortamın yaşatıldığı
bir yer insanı üzmüyor, mutlu ediyor. Yani
kelebeklerin yaşam ortamlarında yaşadıkları hissini taşıyor. Onları yaşadıkları
yerlerden getirdik, esir ettik duygusunu
vermiyor insana o nedenle beğendim”
şeklinde konuştu.
Açıldığı günden bu yana yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve ziyaretçiler tarafından oldukça beğenilen Konya
Tropikal Kelebek Bahçesi Pandemi döneminde de hizmetini ateş ölçümü, maske
ve mesafe kuralına uygun olarak sürdürüyor. Pazartesi günü hizmet vermeyen
Tropikal Kelebek Bahçesi hafta içi saat
09.30 ile 17.30 arasında ziyaret edilebilir.
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ALZHEİMER HASTALIĞINDA
ARTIŞ YAŞANIYOR!
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı
Prof. Dr. Haşmet Hanağası,

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, 21 Eylül Dünya
Alzheimer Günü’nün Alzheimer hastalarının sorunlarına dikkat çekmek, hastalara ve yakınlarına yardımcı olabilmek için neler yapılabileceği konusunda önem
taşıdığını söyledi ve ekledi: “Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun artmasıyla
birlikte Alzheimer hastalığında büyük bir artış yaşanıyor. Dünyada 50 milyon
civarında demans hastası bulunuyor ve bu hastaların yaklaşık 2/3’ünü Alzheimer
hastaları oluşturuyor.”
ürkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof.
Dr. Haşmet Hanağası, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne özel açıklamalarda bulundu. Alzheimer hastalığı ve demansa
neden olan hastalıkların sıklığında artan
yaşlı nüfusa bağlı olarak büyük bir artış
yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Haşmet
Hanağası, “Dünya Alzheimer Günü, Alzheimer hastaları ve demans hastalarının
sorunlarına dikkat çekmek, onlara ve
yakınlarına yardımcı olabilmek için neler
yapılabileceği konusunda büyük önem
taşımaktadır.” dedi.
Dünyada 50 milyon civarında demans
hastası olduğunu ve bu hastaların yaklaşık 2/3’ünü Alzheimer hastalarının oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Haşmet
Hanağası, “Ülkemizdeki Alzheimer hastası sayısı gelişmiş ülkelerdeki oranlara
benzerdir. Ülkemizde 800.000 civarında
demans hastası olduğu düşünülmektedir.
Bu hastaların büyük kısmını da Alzheimer hastaları oluşturmaktadır. Son 10 yıl
içinde hasta sayısında, artan yaşlı nüfusla
beraber yükseliş yaşanmıştır.” diye konuştu.
Alzheimer hastalarına ve yakınlarına her
aşamada sağlık çalışanları tarafından geniş kapsamlı öneriler verildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Haşmet Hanağası, “Bu
öneriler; hastaların ilaçlarını düzenli olarak kullanması, davranışsal ve psikiyatrik
sorunların yönetilmesi, çevresel düzenle-

56

l

melerin yapılması ve hukuki konular gibi
farklı alanları içermektedir.” açıklamasında bulundu.
Alzheimer hastalığına artık çok kolay tanı
konulabiliyor
Alzheimer hastalığından korunma ile ilgili
en büyük gelişmeler hastalığın patofizyolojisinin ve risk faktörlerinin anlaşılması
yönünde olduğunu belirten Prof. Dr. Haşmet Hanağası, “Artık Alzheimer hastalığına erken aşamalardan itibaren çok kolay
tanı konulabilmektedir. Ancak beklenen
en büyük gelişme hastalığın tedavisi ile
yeni ve güçlü seçeneklerin ortaya çıkmasıdır. Hastalığın mekanizmalarının daha

iyi anlaşılması ile önümüze yeni tedavi
seçenekleri çıkabilir.” diye konuştu.
Alzheimer hastalığıyla ilgili en önemli gelişmeler; hastalığın tanısının daha erken
aşamalarda koyulabilmesi ve risk faktörlerinin ortaya çıkarılması şeklinde ifade
eden Prof. Dr. Haşmet Hanağası, “Ancak
hastalığın halen kesin olarak nasıl başladığı konusunda yeterli bilgimiz bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bilgi eksikliği
tedavide de sınırlı bir başarıya yol açmıştır. Hastalık mekanizmalarının daha da iyi
anlaşılması ile yeni tedavi seçeneklerinin
gündeme gelmesi beklenmektedir.” dedi.
Alzheimer hastalığının dünyada en çok

talığı basit unutkanlıklardan yapılan klinik
testler, çeşitli laboratuvar ve görüntüleme incelemeleri ile kolayca ayrılabilir.”
Alzheimer hastaları ve yakınları için
“Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu”
farkındalık projesi
Türkiye Alzheimer Derneği toplumda
farkındalık yaratmak, Alzheimer hastalığının erken tanısındaki önemi vurgulamak amacıyla hasta ve hasta yakınlarına
özel olarak, “Unutma Seni-Yaşanmışlığın
Kokusu” farkındalık projesini hayata geçirdi.

araştırma yapılan hastalıklardan bir tanesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Haşmet Hanağası, “Hastalık konusunda her
yıl binlerce makale yayınlanmaktadır.
Eninde sonunda bu çalışmaların tedaviye
yansıması beklenmektedir.” açıklamasında bulundu.
Alzheimer hastalığı genetik özelliklerine
bakıldığında iki gruba ayrılıyor
Alzheimer hastalığının genetik özelliklerine bakıldığında iki gruba ayrıldığını ifade
eden Prof. Dr. Haşmet Hanağası şöyle
devam etti: “İlk grup ileri yaşta başlayan
ve aile öyküsünün çok belirgin olmadığı
hastaları içerir. Bu grupta hastalık genel olarak 65 yaşının üzerinde başlar ve
ailede Alzheimer hastası öyküsü olması
hastalığa yakalanma riskini arttırır. Bu
grupta hepimizde bulunan bazı genetik
risk faktörleri veya genetik koruyucu faktörler çevresel risk faktörleriyle beraber
hastalığın ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Genetik özellikler konusundaki ikinci
grup ailevi Alzheimer hastalığı dediğimiz
tüm Alzheimer hastalığının %1’den azını oluşturan gruptur. Bu grupta hastalık
sıklıkla 60’lı yaşlardan önce başlar. Hastalığın başlangıç yaşı 30’lu yaşlara kadar
gerileyebilir. Bu grupta ailede yoğun bir
şekilde erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı öyküsü bulunur. Hastalar incelendiğinde Alzheimer hastalığına neden olabilecek mutasyonlar saptanır.”

mun nedeninin kesin olarak bilinmemekle
beraber bazı hormonal ve kadın cinsiyetiyle ilişkili genetik risk faktörlerinin rolü
olduğu düşünüldüğünü söyleyen Prof.
Dr. Haşmet Hanağası sözlerini şöyle tamamladı: “Alzheimer hastalığı sinsi bir
hastalıktır. Hastalık ilk olarak günlük
hayatı etkilemeyen basit unutkanlıklar
ile başlar ve zaman içinde zihinsel yakınmalar hastanın hayatında olumsuz etkiler
oluşturur. Zihinsel işlevlerindeki aksama
günlük yaşam aktivitelerini de bozmaya
başlar. Örneğin para hesabı, yön bulma,
ev işlerini yapma gibi günlük işlevlerde
aksamalar meydana gelir. Alzheimer has-

Santa Farma’nın koşulsuz desteği ile yürütülen “Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu” farkındalık projesi, Alzheimer hastalarının ilk unuttuğu duyulardan kokuya
odaklanıyor. Farkındalık projesi ile hasta
yakınları sevdiklerini hatırlatan, unutamadıkları kokuların hikayelerini yazıyor.
Farkındalık projesi kapsamında ise gelen
hikayelerin unutulmaması için bu esanslar kolonyaya dönüştürülüyor.
Proje kapsamında Unutmaseni.org sitesinden hikayelerini paylaşan kişilerin hikayeleri de “Unutma Seni” sosyal medya
hesaplarında ve web sitesinin “Yaşanmışlığın Kokusu” kategorilerinde yayınlanarak, daha çok kişiye erişilmesi ve farkındalık sağlanması hedefleniyor.

Alzheimer hastalığının kadınlarda biraz
daha fazla görüldüğünü ancak bu duru-
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TERAZİ BURCU

Tülay YILDIRIM
Regards

24 Eylül-23 Ekim

TERAZİ BURCU KADINI

Olumlu özellikleri:mantıklı,
dengeli, kibar.
Olumsuz özellkleri:
Sabırsız, tembel, bencil,
kararsız, aşırı duygusal,
şımarık, kuruntulu.
En iyi anlaştığı burçlar:
Akrep, Yay, Aslan, Başak,
Terazi
Anlaşamadığı burçlar:
Koç, Oğlak, Yengeç

ketlerden asla haz etmezler. Maddi açıdan her
zaman güçlü olmak
isterler
Erkeğinden maddi açıdan
güçlü olmak ister.
Bunun haricinde
para konusuna
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tau

cancer

libra

l

Aries
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Bu burç erkeği çok dengeli ve mükemmeldir. Her zaman yaptığı şeyin iyisini en iyisini yapmaya çalışır. Bu burç erkekleri çok
entelektüeldir. Fikir tartışmalarını severler.
Çok iyi dinleyicidirler. Çok büyük mantık
güçleri vardır. İkna kabiliyetleri çok fazladır. Çok cana yakın oldukları için etrafları
hep kalabalıktır. Etrafındaki insanlar

le

Burcun ünlüleri: Brigitte
Bardot, Cem Özer, Cervantes, Christopher Reeves,
Hülya Avşar, Jimmy Carter,
John Lennon, Julio Iglesias,
Konficyus, Meryl Streep,
Michael Douglas, Nurseli
İdiz, Oscar Wilde, Pavorotti,
Rahmi Koç, Roger Moore,
Sylvia Kristel, Turgut Ozal,
Tarkan, Ayşegül Aldinç,Tarık
Akan, Mehmet Aslantuğ

Terazi burcu kadınları estetik anlamda
oldukça iddialıdır. Yaşama sevinci oldukça fazladır. Cazibeli ve uyumlu halleri ile
dikkat çeker. Sohbeti oldukça ilgi çekicidir.
İyi huyludur ve güzel olan şeyler onu her
zaman cezp eder. Anlayışı oldukça fazladır. Kendine has tavırlarıyla hemen
pisces
dikkat çeker. Yapmacık hare-

TERAZİ BURCU ERKEĞİ

s
ru

Uygun meslekler: Seyahat
danışmanı, müşteri temsilcisi, estetiyseler, halkla
ilişkiler. bankacı, politikacı,
hukukçu, din işleri ve mühendislik.

Giyim konusunda çok zevklidirler. Nezaketleri ve incelikleri onlara tüm kapıları
açar. Yalnız kalmayı hiç sevmezler. İnsan
ilişkilerine çok özen gösterirler.

aqu
a

Tutkuları:
Sevmek ve sevilmek.

Bu burcun kadınları hayatı güzel ve zevkli yaşamayı isterler. Lüksü çok severler.
İş hayatında da özel hayatta da daima
romantiktirler. Zaman zaman dengeyi
kaybetseler de sonunda eşitliği bulurlar.
İstekleri karşılanmadığında kaprisli bir hal
alırlar.

io
rp

Uğurlu taşları:Opal, safir

capric o
rn

Pembe, mavi,pastel renkler.

tarius
sagit

Uğurlu renkleri:

virgo

Uğurlu günü: Cuma

Bu burç kadınları kendileri olmayı çok severler. Heyecanlı eğlenceli maceracıdırlar.
Eğlenceye gülmeye neşeye düşkündürler.
Özgür olmak onların olmazsa olmazlarıdır.
İlişkilerinde sıkılmayı ve kıskanılmayı sevmezler.

sco

Uğurlu sayısı: 4-6

o

Grubu: Hava

fazla önem vermezler. Terazi kadını her
zaman rahat ve keyifli yaşamaktan hoşlanır.. Hazırcı olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Önlerine gelen her şey hazır olmalı,
o hiç uğraşmamalıdır. Detaylı ve zor işlerle
uğraşmak onlara göre değildir. Duygusal
olmaları her zaman ön plandadır ancak
duygularını dile getirmezler.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESI NEDIR? İSTANBUL
SÖZLEŞMESI’NIN MADDELERINDE NELER VAR?
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen, uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında
yer alıyor. Sözleşme 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için ‘İstanbul
Sözleşmesi’ ismiyle anılıyor. Peki İstanbul
Sözleşmesi nedir? İşte detaylar…
Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetten
arınmış bir Avrupa yaratmak için yapılan
İstanbul Sözleşmesi, için son dönemde
“çekilme” tartışması yaşanıyor. Kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği
yaygınlaştırma amacı taşıyan İstanbul
Sözleşmesi hakkında merak edilen tüm
detaylar haberimizde yer alıyor.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi),
1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan
ilk Avrupa sözleşmesi olma niteliğini ta-
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şıyan Sözleşme, bugüne kadar Türkiye
dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır.
Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11
Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart
2012 tarihinde ise onaylamıştır.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup
olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin
(örneğin eski veya mevcut eşler, evlilik
dışı partnerler, birlikte ikamet edilen aile
fertleri, akrabalar veya birlikte ikamet
edilen başkaları tarafından yöneltilen
şiddetin) ve kadınlara yönelik her türlü
şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk
belge olmasıdır.
Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve
fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir
unsur olduğunu benimseyen Sözleşme,
kadınlara yönelik ayrımcılığı da yasaklamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi, daha önce kabul
edilmiş kadınlara yönelik ayrımcılık ve
şiddetle ilgili uluslararası standartları,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve BM
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin içtihatlarını ve öğretideki görüşler yanında
en iyi ülke uygulamalarını da kodifiye
etmiştir.
Sözleşme, hem özel alandaki hem kamusal alandaki şiddeti yasaklamaktadır.
Madde 3/a uyarınca, “kadına yönelik şiddetten”, ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, toplumsal cinsiyete
dayalı tüm şiddet eylemleri anlaşılacaktır. Madde 4/1 uyarınca, Taraf devletler,
gerek kamusal gerekse özel alanda tüm
bireylerin özellikle de kadınların şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını
sağlamak ve korumak için gerekli olan
hukuki ve diğer önlemleri alacaklardır.
Dolayısıyla Sözleşme, yalnızca ev içindeki
(genellikle eş veya partnerler veya ebeveyn ve çocuklar gibi farklı kuşaklar arasında meydana gelen) kadınlara yönelik
şiddeti değil, aynı zamanda kamusal
alandaki (örneğin aynı evi paylaşmasa
bile eski eşin veya partnerin kamusal

alanda yönelttiği) şiddeti, işyerleri, okullar, karakollar, hapishaneler vb. kurumlardaki kadınlara yönelik şiddeti de yasaklamaktadır.
Sözleşme, yalnızca barış dönemlerindeki
değil, silahlı çatışma dönemlerindeki ve
silahlı çatışma sonrasında devam eden
şiddeti de yasaklamaktadır.
Sözleşme,“toplumsal cinsiyete dayalı”
ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır ve
toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belgedir.
Sözleşme’de, ekonomik zarar veya ekonomik ızdırap da kadına yönelik şiddet
biçimlerinden biri (ekonomik şiddet) olarak tanımlanmıştır.

bireysel/toplu şikayet mekanizmalarına
ilişkin bilgiye ve bu mekanizmalara erişim imkanına sahip olmalarını sağlama
ve şikayette bulunan mağdurlara duyarlı
ve bilgiye dayalı desteğin sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir.
Anayasa m.90/5 uyarınca, İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir.Bunun
hakkında, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz.
İstanbul Sözleşmesi ile kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nede
niyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İstanbul Sözleşmesi hükümleri esas alınır.
Anayasa’nın 11.maddesi uyarınca, İstanbul Sözleşmesi hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makam-

ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik
etmek;
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet
mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geliştirmek;
Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti
ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası
işbirliğini teşvik etmek;
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir
yaklaşım benimsemek amacıyla etkili
işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve
kolluk kuvvetlerine destek ve yardım
sağlamaktır.

Sözleşme, Taraf devletlerden, belli koşullar nedeniyle şiddete açık hale gelmiş
olan güç durumdaki kadınların özel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını
talep etmektedir.
Sözleşme, yalnızca Sözleşme’ye taraf
devletlerin vatandaşı olan kadınlar için
değil, sığınmacı ve hukuki durumu ne
olursa olsun göçmen kadınlar için de koruma sağlamaktadır.
Sözleşme, şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını öngörmekte ve mağdurlar arasında her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır.
Sözleşme, erkeklere ve çocuklara yönelik
ev içi şiddetten de söz etmekte ve şiddet
mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin
özel düzenlemelere yer vermektedir.
Sözleşme, Sözleşme kapsamındaki her
türlü şiddetle mücadelede uluslararası
işbirliğini öngörmektedir.Uluslararası işbirliği yalnızca kriminal ve medeni konulardaki işbirliğiyle sınırlı olmayıp, Sözleşme kapsamındaki suçların işlenmesinin
önlenmesi için bilgi paylaşımı ve yakın
tehlikeden korunmayı da içermektedir.
Taraf devletlerin Sözleşme’nin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını
sağlamak amacıyla Sözleşme’de spesifik
bir izleme mekanizması oluşturulmuştur,
ancak bireysel şikayet hakkı tanınmamıştır.Öte yandan Sözleşme, mağdurların başvurulabilir bölgesel ve uluslararası
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larını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan
temel hukuk kurallarıdır.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİ

Sözleşmenin kapsamı
İşbu Sözleşme aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları aşırı biçimde etkileyen kadınlara yönelik her türlü şiddet
biçimi için geçerlidir.

Sözleşmenin amacı
Kadınları her türlü şiddetten korumak,
kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti
önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın
kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dahil kadın

Taraflar işbu Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik
edilirler. Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerini uygularken, cinsiyete dayalı
şiddet mağduru kadınlara özel önem atfedilmelidir.
İşbu Sözleşme barış zamanlarında ve silahlı çatışma durumlarında uygulanır.
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Tanımlar
“Kadına yönelik şiddet”, bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın
bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister
kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadına fiziksel, cinsel, psikolojik veya
ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı her türlü
eylem ve bu eylemelere tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma anlamına gelir.
“Aile içi şiddet”, aile içerisinde veya hanede, mağdur faille aynı evi paylaşsa da
paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler
veya partnerler arasında meydana gelen
her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya
ekonomik eylemi anlamına gelir.

“Kadın” kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da kapsar.
Temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme
Taraflar, gerek kamu gerek özel alanda
tüm bireylerin, özellikle kadınların, şiddetten arınmış yaşama haklarını sağlamak ve korumak için gerekli yasal ve
diğer tedbirleri alır.
Taraflar, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı kınar ve bunu önlemek için özellikle:
kadın erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal
anayasalarına veya diğer uygun mevuzatına dahil edip, bu ilkenin uygulamada
da gerçekleştirilmesini sağlayarak;

bağ, mülkiyet, doğum, cinsel tercih, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu, engellilik,
medeni hal, gömen ya da mülteci olma
durumu veya başka statüler temelinde
herhangi bir ayrımcılık olmaksızın Taraflarca uygulanması güvence altına alınmıştır.
Kadına yönelik cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların korunması
için gerekli olan özel tedbirler, işbu Sözleşme kapsamında ayrımcılık olarak kabul edilmeyecektir.
Devlet yükümlülükler ve gereken özeni
gösterme sorumluluğu
Taraflar, kadına yönelik şiddet eylemlerinde bulunmaktan kaçınır ve devlet
adına faaliyet gösteren devlet yetkilileri,
görevliler, kurum, kuruluşlar ve diğer aktörlerin bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlar.
Taraflar devlet dışı aktörlerce işlenen ve
işbu Sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin gerektiği biçimde önlenmesini, kovuşturulmasını, cezalandırılmasını ve tazmin edilmesinin sağlamak
üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri
alır.
Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar
Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerinin
uygulanmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde cinsiyet bakış açısına yer
vermeyi, kadın erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalar
geliştirmeyi ve bunları etkili bir şekilde
uygulamayı taahhüt eder.
Kapsamlı ve eşgüdümlü politikalar

“Toplumsal cinsiyet”, kadın ve erkek için
toplum tarafından uygun görülen ve
sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler anlamına gelir.
“Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları aşırı biçimde
etkileyen şiddet anlamına gelir.
“Mağdur”, a ve b bentlerinde belirtilen
davranışlara maruz kalan gerçek kişi anlamına gelir.
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gerektiğinde, kadına karşı ayrımcılığa,
yaptırımların kullanılması yoluyla yasaklayarak;
kadına yönelik ayrımcılık içeren kanunları
ve uygulamaları yürürlükten kaldırarak;
gerekli yasal veya diğer tedbirleri gecikmeksizin alır.
İşbu Sözleşme hükümlerinin cinsiyet,
toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, bir ulusal azınlıkla

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yer
alan her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için ilgili tüm tedbirleri kapsayacak şekilde, devlet çapında etkili, kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların
benimsenmesi ve uygulaması için gerekli
yasal ve diğer tedbirleri alır ve kadına yönelik şiddete karşı bütünsel bir mücadele
yürütür.

Taraflar, 1. paragrafta bahsedilen politikaların mağdurun haklarının tüm politikaların merkezine yerleştirilmesini ve bu

politikaların ilgili tüm kurum, kuruluş ve
örgütler arasında etkin iş birliği vasıtasıyla uygulanmasını sağlar.

madde 11’de bahsedildiği şekilde veri
toplanmasını koordine eder, bu verileri
analiz eder ve sonuçlarını yayınlar.

uyarınca toplanan bilgileri işbu Sözleşmenin 66. Maddesinde atıfta bulunulan
uzmanlar grubuna iletir.

Bu madde uyarınca alınan tedbirler,
gerektiğinde, devlet kurumları, ulusal
bölgesel ve yerel parlamentolar ile makamları, ulusal insan hakları kuruluşları
ve sivil toplum örgütleri gibi ilgili tüm aktörleri kapsar.

Taraflar, bu madde uyarınca görevlendirilen veya kurulan birimlerin Bölüm VIII
uyarınca alınan önlemlere ilişkin genel
bilgi almalarını sağlar.

Taraflar, bu madde uyarınca toplanan
bilgilerin kamuya açık olmasını sağlar.

Taraflar, bu madde uyarınca görevlendirilen veya kurulan birimlere diğer Taraflardaki muadilleriyle doğrudan iletişim
kurma ve ilişkiler geliştirme imkanı sağlar.

Genel yükümlülükler

Mali kaynaklar
Taraflar, sivil toplum kuruluşları ve sivil
toplum tarafından yürütülenler de dahil
olmaz üzere, işbu Sözleşme kapsamında
yer alan her türlü şiddeti önleme ve bununla mücadeleye ilişkin bütüncül politikaların, tedbirlerin programların uygun
biçimde uygulanması için yeterli mali ve
beşeri kaynak tahsis eder.
Sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum
Taraflar, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ilgili sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumun her düzeydeki çalışmalarını göz önünde bulundurur, teşvik
eder, destekler ve bu kuruluşlarla etkin
işbirliği tesis eder.
Koordinasyon birimi
Taraflar işbu Sözleşme kapsamında yer
alan her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için politikaların ve
önlemlerin koordinasyonu, uygulaması,
izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu bir veya birden fazla resmi birim
görevlendirir veya kurar. Bu birimler
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Veri toplama ve araştırma
İşbu Sözleşmenin uygulanması bakımından Taraflar:
İşbu sözleşme kapsamında yer alan her
türlü şiddet elemi hakkında bölümlere
ayrılmış biçimde uygun istatistiki veriyi
düzenli aralıklarla toplamayı;
Şiddetin temel neden ve etkilerini, şiddet
eylemleri ve mahkumiyet oranları ile işbu
Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet
alanında yapılan araştırmaları desteklemeyi taahhüt eder.
Taraflar işbu Sözleşme kapsamındaki her
türlü şiddet biçiminin yaygınlığı ve eğilimlerini değerlendirmek üzere düzenli
aralıklarla nüfusa dayalı anketler yapmaya çaba gösterir.
Taraflar uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve uluslararası kıyaslama sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla bu madde

Önleme

Taraflar, kadının aşağılık bir cins olduğu
veya kadın ve erkek için alışılagelmiş rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan
ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri
ve her türlü farklı uygulamaları ortadan
kaldırmak amacıyla kadın ve erkeklere
ilişkin sosyal ve kültürel davranış modellerinin değişimini sağlamak için gerekli
tedbirleri alır.
Taraflar gerçek veya tüzel kişilerce uygulanan ve işbu Sözleşme kapsamında her
türlü şiddeti önlemek amacıyla gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alır.
Bu bölüm uyarınca alınan herhangi bir
tedbir; özel durumlar nedeniyle savunmaz hale gelmiş bireylerin ihtiyaçlarını
göz önüne alır ve bu ihtiyaçlara cevap
verir ve tüm mağdurların insan haklarını
bu önlemlerin odak noktası yapar.
Taraflar, erkekler ve erkek çocukları başta olmak üzere, toplumun tüm üyelerinin
işbu Sözleşme kapsamındaki tüm şiddet
türlerini önlemek üzere aktif katkı sağlamasını teşvik etmek için gerekli tedbirleri
alır.
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Taraflar, kültür, örf ve adet gelenek, din
veya sözde “namus”un işbu Sözleşme
kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemi
için mazeret oluşturmamasını sağlar.

haklarını yanı sıra ikinci kez mağdur olmasının nasıl engelleneceğine ilişkin uygun eğitimi sağlar ve bu eğitimi takviye
eder.

Taraflar, kadınların güçlenmesine yönelik
program ve faaliyetleri arttırmak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemleriyle ilgili başvuruların
kapsamlı ve uygun biçimde ele alınmasını sağlamak üzere, 1. paragrafta bahsedilen eğitimin farklı kurumlar arasındaki
işbirliğinin eşgüdümü konusunu kapsamasını teşvik eder.

Farkındalığı artırma
Taraflar, gerektiğinde, işbu Sözleşme
kapsamındaki her türlü şiddetin farklı
tezahürlerinin, bunların çocuklar üzerindeki sonuçlarının ve her türlü şiddetin
önlenmesi gerektiğinin toplum içinde
anlaşılması ve buna ilişkin farkındalığın
artırılması amacıyla, başta kadın örgütleri olmak üzere ulusal insan hakları
kurumları ve bunlara denk organları, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içerisinde düzenli aralıklarla ve
her seviyede farkındalık yaratma kampanyaları ve programları geliştirir veya
yürütür.
Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yer
alan şiddet eylemlerini önlemeye yönelik
mevcut tedbirlere ilişkin bilgilerin kamu
genelinde geniş biçimde yayınlanmasını
sağlar.

Önleyici müdahale ve tedavi programları
Taraflar, şiddetin tekrarlanmaması ve
şiddet içeren davranış modellerinin değiştirilmesi amacıyla aile içi şiddet faillerinin kişilerarası ilişkilerde şiddet
içermeyen davranış biçimi edinmelerini
sağlamayı hedefleyen programları oluşturmak ve desteklemek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alır.
Taraflar, faillerin özellikle cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi programlarının oluşturulması veya
desteklenmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alır.
Taraflar, 1. ve 2. paragraflarda bahsedilen

Eğitim
Taraflar, gerektiğinde, öğrencilerin gelişen kapasitesine uygun olarak, kadın erkek eşitliği, kalıplaştırılmamış toplumsal
cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatışma çözümleri, kadına yönelik toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı
gibi konulara ilişkin öğretim malzemelerinin resmi müfredat içerisine ve eğitimin her seviyesine eklenmesi için gerekli
adımları atar.
Taraflar, 1. paragrafta bahsedilen ilkelerin
resmi eğitim dışındaki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, sporda, boş zaman ve kültür faaliyetlerinde ve medyada desteklenmesi amacıyla gerekli adımları atar.
Uzmanların eğitimi
Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet eyleminin failler ve
mağdurlarıyla ilgilenen uzmanlara bu tür
şiddetin önlenmesi ve ortaya çıkarılması,
kadın erkek eşitliği, mağdurun ihtiyaç ve
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önlemlerin alınmasında mağdurların güvenliği, desteklenmesi ve insan haklarının öncelikli öneme sahip olmasını ve bu
programların, gerektiğinde mağdurlara
yönelik özel destek uzmanlarıyla yakın
eşgüdem içerisinde oluşturulmasını sağlar.
Özel sektör ve medyanın katılımı
Taraflar, özel sektör, bilgi ve iletişim teknolojisi sektörü ve medyayı, ifade özgürlüğüne ve onların bağımsızlığına gerekli
saygıyı göstererek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve onların onuruna duyulan saygının arttırılması amacıyla politika hazırlanmasına ve uygulanmasına
katılmaları ve yönergeler ile öz denetim
standartları oluşturmaları hususunda
teşvik eder.
Taraflar, özel sektör aktörleriyle işbirliği
içinde, çocuklar, ebeveynler ve eğitimcilerin içeriğinde zararlı olabilecek aşağılayıcı cinsel ya da şiddet unsuruna erişim
sağlayan bilgi ve iletişim ortamlarıyla
başa çıkma becerilerini geliştirir ve ilerletir.
Koruma ve destek
Genel Yükümlülükler

Taraflar, bütün mağdurları şiddet eylemlerinin tekrarlanmasından korumak amacıyla gerekli hukuki veya diğer tedbirleri
alır.
Taraflar, işbu Sözleşmenin 20. ve 22.
maddesinde ayrıntıları verilen genel ve
özel destek hizmetlerine başvurmak da
dahi olmak üzere, iç hukuka uygun şekilde, Sözleşme kapsamındaki bütün şiddet
mağdurları ve tanıklarının korunması ve
desteklenmesinde mahkemeler, savcılar,
kolluk kuvvetleri, yerel ve ulusal yetkililer dahil ilgili tüm devlet kuruluşları sivil
toplum kuruluşları, diğer ilgili kuruluşlar
ve birimler arasında etkin işbirliği için uygun mekanizmaların mevcudiyetini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer
tedbirleri alır.
Taraflar, bu bölüm uyarınca alınan tedbirlerin,
kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti
cinsiyet temelinde anlamaya dayanacağını ve mağdurun insan haklarına ve güvenliğine odaklanacağını;
mağdurlar, failler, çocuklar ve onların
geniş alandaki toplumsal çevreleri arasındaki ilişkiyi göz önünde bulunduracak
bütünsel bir yaklaşıma dayalı olacağını;

ikinci bir mağduriyeti önlemeyi hedeflediğini;
şiddet mağduru kadınların güçlenmesi
ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyececeğini;
şiddet mağduru kadınların güçlenmesi
ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyeceğini;

Taraflar, mağdurların başvurabilecekleri
bölgesel ve uluslararası bireysel/toplu
şikayet mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunlara erişebilmelerini sağlarlar. Taraflar, söz konusu şikayet
başvurularında mağdurlara duyarlı ve
yeterli bilgi sağlanmasını teşvik eder.
Uzman desteği hizmetleri

uygun görülen durumlarda, aynı mekanlarda bir dizi koruma ve destek hizmetleri
biriminin yer almasına imkan sağlayacağını
çocuk mağdurlar dahil olmak üzere, savunmasız haldeki bireylerin özel ihtiyaçlarını ele alacağını ve bu ihtiyaçların mevcut bulundurulacağını temin eder.
Hizmetlerin sunulması, mağdurun şikayette bulunmasına ve failin aleyhinde
tanıklık etmesine bağlı olmayacaktır.
Taraflar, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak,
konsolosluk ile diğer koruma ve destek
hizmetlerini vatandaşlarına ve söz konusu korumaya hak kazanan diğer mağdurlara sağlamak üzere gereken yasal ve
diğer önlemleri alır.
Bilgi
Taraflar, mağdurların anladıkları bir dilde
mevcut destek hizmetleri ve yasal tedbirler hakkında yeterli ve zamanında bilgi almalarını sağlamak amacıyla gerekli
hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Genel destek hizmetleri
Taraflar, mağdurların şiddet sonrası iyileşmelerini kolaylaştıracak hizmetlere
erişmelerini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır. Bu tedbirler, yasal ve psikolojik danışmanlık, mali
yardım, konut, eğitim, öğretim ve iş bulma desteği gibi hizmetleri içerecektir.
Taraflar mağdurların sağlık ve sosyal
hizmetlere erişimlerini, bu hizmetlerin
yeterli kaynağa sahip olmalarını ve mağdurlara yardımcı olmak ve onları uygun
hizmetlere yönlendirmek üzere uzmanların eğitimlerini temin edecek gerekli
hukuki veya diğer tedbirleri alır.
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Bireysel/toplu şikayetlerde destek

Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine maruz kalan
herhangi bir mağdura, uygun bir coğrafi dağılım kapsamında, anında, kısa ve
uzun dönemli uzman desteği sağlamak
ve düzenlemek amacıyla gerekli hukuki
veya diğer tedbirleri alır.
Taraflar, uzman kadın destek hizmetini
tüm kadın mağdurlara ve çocuklarına
sağlar veya buna yönelik düzenlemeleri
yapar.
Sığınma evleri
Taraflar, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, mağdurlara güvenli barınma
ve sosyal hizmet sunmak ve onlara ilişkin
önceden önlem almak amacıyla yeterli
sayıda, kolay erişilebilir ve uygun sığınma evleri kurmak üzere gerekli hukuki
veya diğer tedbirleri alır.
Telefon yardım hatları
Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki her
türlü şiddet hakkında arayanlara tavsiyelerde bulunmak üzere, gizliliğe veya
kimlik bilgilerinin açıklanmasına özen
gösterilerek, ülke çapında 24 saat (7/24)
hizmet verecek ücretsiz telefon yardım
hattı kurmak için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Cinsel şiddet mağdurları için destek
Taraflar, mağdurlara tıbbi ve adli muayene, travma desteği ve danışma hizmetleri
sunacak, uygun ve kolay erişilebilir tecavüz kriz veya cinsel şiddet yönlendirme
merkezleri kurmak üzere gerekli hukuki
veya diğer tedbirleri alır.
Aile içi şiddet tanığı çocuklar için koruma
ve destek
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Taraflar, mağdurlara koruma ve destek
hizmetleri verilmesinde, bu Sözleşme
kapsamındaki her türlü şiddet tanığı
çocukların hak ve ihtiyaçlarının dikkate
alınmasının sağlanması için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.

uygun koşullar altında bir engel teşkil
etmeyeceğini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Maddi hukuk

hizmetler gibi diğer kaynaklar tarafından
karşılanmaya yeterli miktarda devlet
tazminatı ödenir. Bu hüküm, mağdurun
güvenliği için gereken özen gösterildiği
sürece, Tarafların tazminatı failden geri
talep etmesine engel teşkil etmez.

Hukuk davaları ve başvuru yolları
Bu madde çerçevesinde alınan tedbirler, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü
şiddet tanığı çocuğun yaşına uygun psiko-sosyal danışmayı içerir ve çocuğun
yararını göz önünde bulundurur.

Taraflar, mağdurlara daile karşı yeterli
yasal başvuru yolu sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.

Velayet, ziyaret hakları ve güvenlik

Bildirim
Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki her
türlü şiddet eyleminin ifasına tanık olan
veya eylemin gerçekleşeceğine yönelik
makul gerekçeleri olan veya bir şiddet
eyleminin daha gerçekleşeceğini öngören herhangi bir kimsenin bunu ilgili
kuruluşlara veya makamlara bildirmesini teşvik etmek amacıyla gerekli hukuki
veya diğer tedbirleri alır.
Uzmanlar tarafından bildirim
Taraflar, iç hukuk tarafından bazı uzmanlara uygulanan gizlilik ilkesinin, tanıkların
bu Sözleşme kapsamındaki her türlü ağır
şiddet eyleminin gerçekleştirildiğine dair
makul sebepler olması ve daha sonra bir
şiddet eylemi daha öngörülmesi durumlarında, bu tanıkların durumu ilgili kurum
ve makamlara bildirme olasılığı önünde

2. Paragraf çerçevesinde alınan tedbirler,
tazminatın makul bir süre zarfında verilmesini sağlamalıdır.

Taraflar, uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak, yetkileri dahilinde
önleyici veya koruyucu önlem alma görevini yerine getirmekte başarısız olmuş
devlet makamlarına karşı mağdurlara
yeterli yasal başvuru yolları sağlamak
üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri
alır.
Tazminat
Taraflar, mağdurların işbu Sözleşmede
belirtilen suçlardan herhangi birini işleyen faillerden tazminat talep etme hakkına sahip olmalarını sağlamak üzere
gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Şiddet sonucu ciddi bedensel zarar görmüş ya da sağlığı bozulmul olan ve uğradıkları zarar fail,sigorta ya da devlet tarafından finanse edilen sağlık ve sosyal

Taraflar, çocukların velayet ve ziyaret
haklarının belirlenmesinde işbu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerinin
göz önünde bulundurulmasını sağlamak
üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri
alır.
Taraflar herhangi bir ziyaret veya velayet hakkının mağdurun veya çocukların
haklarını ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesini sağlamak üzere gerekli hukuki
veya diğer tedbirleri alır.
Zorla evliliklerin hukuki sonuçları
Taraflar, zorla gerçekleştirilen evliliklerin
mağdura aşırı mali veya idari yük olmaksızın feshini, iptalini, sonlandırılmasını
sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Psikolojik şiddet
Taraflar, tehdit veya zorlama yoluyla kişinin psikolojik bütünlüğüne ciddi zarar
veren kasıtlı davranışların cezai suçlar
olarak değerlendirilmesini sağlamak üzere hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Taciz
Taraflar, başka bir kişiye yönelik, kendi
güvenliği için korku duymasına neden
olacak şekilde tekrar eden, kasıtlı ve tehditkar davranışların cezalandırılmasını
sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.

Fiziksel şiddet
Taraflar, bir başka bireye yönelik kasti
uygulanan fiziksel şiddet eylemlerinin
cezalandırılmasını sağlamak üzere gerek-
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li hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Tecavüz dahil olmak üzere, cinsel şiddet
Taraflar, aşağıda belirtilen kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamak
üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri
alır:
herhangi bir organıyla veya bir cisimle bir
başka kişiye, rızası olmadan vajinal, anal
veya oral olarak cinsel nitelikli eylemlerde bulunma,
*kişiye karşı rızası olmaksızın diğer cinsel
nitelikli eylemlerde bulunma,
rızası olmayan bir kişinin üçüncü bir kişiyle cinsel nitelikli eylemlerde bulunmasına neden olma
Rıza, mevcut koşulları değerlendiren kişinin hür iradesinin sonucunda isteğe bağlı
olarak verilmelidir.
Taraflar, 1. paragrafta yer alan hükümlerin iç hukuk tarafından tanındığı şekliyle
eski veya şu anki eşlere veya partnerlere
karşı işlenen eylemler için geçerli olmasını sağlamak üzere gerekli hukuki veya
diğer tedbirleri alır.

bir kadını a. maddesinde belirtilen eylemlerden herhangi birine maruz kalma
zorlama veya kadına bu eylemleri yaptırma,

Zorla evlendirme
Taraflar, yetişkin bir bireyi veya çocuğu
evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların
suç sayılmasını sağlamak üzere hukuki
veya diğer tedbirleri alır.

-bir kız çocuğunu a. maddesinde belirtilen eylemlerden herhangi birine teşvik
etme, buna maruz kalmaya zorlama veya
ona bu eylemleri yaptırma.
Zorla kürtaj ve zorla kısırlaştırma

Taraflar, yetişkin bir bireyi veya çocuğu
evlenmeye zorlamak amacıyla, sözü geçenleri kendi ikamet bölgeleri dışında diğer ülke veya Taraf devletin topraklarına
çekmeye ilişkin kasti davranışların suç
sayılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.

Taraflar aşağıdaki kasti davranışların cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli
hukuki veya diğer tedbirleri alır:
Kendisinin daha önceden bilgisi ve rızası
olmaksızın kadın üzerinde kürtaj gerçekleştirilmesi,

Kadın sünneti
Taraflar, aşağıda belirtilen kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamak
üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri
alır;
bir kadının dış dudakları, iç dudakları
veya klitorisinin tamamının veya bir kısmını kesip çıkarma, infibülasyon veya işlevini yapamaz hale getirme,
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Kendisinin daha önceden bilgisi ve rızası
olmaksızın ve süreci tam olarak anlamaksızın kadının doğal üreme kapasitesini
sonlandırma amacı veya etkisi taşıyan
cerrahi operasyon gerçekleştirilmesi.

yaratarak bi insanın onurunu zedelemeyi amaçlayan ya da bu sonucu doğuran,
istenmeyen sözlü, sözsüz veya fiziksel
olarak cinsel güdülü davranışın cezai ve
diğer yasal yaptırımlara tabi olmasını
sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Yardım veya yataklık etme ve girişim
Taraflar, işbu Sözleşmenin 33, 34, 35, 36,
37, 38.a ve 39. Maddelerinde yer alan
suçlar kasten işlendiğinde, bunların işlenmesine yardım ve yataklı edilmesinin
suç olarak değerlendirilmesi için gerekli
hukuki veya diğer tedbirleri alır.
Taraflar, işbu Sözleşmenin 35, 36, 37,
38.a ve 39. Maddelerinde yer alan suçlar
kasten işlendiğinde, mezkur suçu işleme
girişimde bulunmanın suç olarak değerlendirilmesi için gerekli hukuki veya diğer
tedbirleri alır.
Sözcü

Cinsel taciz
Taraflar, özellikle de saldırgan, küçük
düşürücü, yüz kızartıcı ve kırıcı bir çevre
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KADINA YÖNELİK
ŞİDDETİN VE EV İÇİ ŞİDDETİNİN

Av.Rabia
ŞİMŞEK

ÖNLENMESİ
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da “Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” imzalanmıştır.
Sözleşme İstanbul’da imzalandığından
kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye, bu sözleşmeyi imzalayan ilk devlet olup herhangi bir şerh
dahi koymamış olmasına rağmen Sözleşme’nin orijinal ismi “Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
Against Women and Domestic Violence”
olduğu halde TBMM’den “Kadına Yönelik
Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme”
şeklinde tercüme edilerek onaylanmıştır.
Orijinal isminde yer alan ev içi tabirinin
aile içi olarak tercüme edilmesi Sözleşme’nin ruhuna aykırı olup sözleşmenin
içeriği ile de bağdaşmamakta ve sözleşmenin kapsadığı mağdurları sınırlandırmaktadır. Pek çok devletin bu sebeple
şerh koyarak imzaladığı sözleşmeyi olduğu gibi imzalayıp sonrasında tercüme
ile sözleşmenin kapsamını daraltmaya
çalışmak elbette ki hukuken mümkün
değildir.
Türkiye’de şimdilerde İstanbul
Sözleşmesi’nin gündem olması ve feshedilmek istenilmesinin tam olarak sebebi
de sözleşmenin çekince konulmadan imzalanması ile farklı tercüme ile kurtarılmaya çalışılan “ev içi” tabiri ve sözleşmenin sadece 4. maddesinde geçen “cinsel
tercih” tabirleridir. İşbu tabirlerin eşcinsel
yönelimlerin meşrulaşmasını sağladığı,
Türk aile yapısını yozlaştırmaya çalıştığı
ifadelerinin kabulü mümkün olmayıp bu
şekilde değerlendirmek ise kötü niyetli
bir yaklaşımdır. Ev içi ve cinsel tercih tabirlerini hem ülke hukuku hem de uluslar
arası mevzuat kapsamında incelemekte
yarar görüyorum.
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“Cinsel tercih” ibaresi sözleşmenin sadece 4. maddesinde geçmekte
olup anılan maddede şiddet ile mücadelede hiç kimseye ayrımcılık yapılmaması;
din, dil, ırk,mülkiyet, doğum vb. pek çok
unsurla birlikte, toplumsal cinsiyet ve
cinsel tercihe dayalı şiddetin de kabul
edilemeyeceği ve ayrımcılık gözetilmeden sözleşmeden herkesin yararlanması
gereği vurgulanmıştır. Ülkemiz hukukunda Anayasa 10. maddesi ile güvence
altına alınan kanun önünde eşitlik hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14.
Maddesinde yer alan ayrımcılık yasağı ve
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 7. maddesi ile düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince zaten bir insanın şiddetten korunma
kapsamı dışında bırakılması düşünülemez. Bu sebeple Sözleşmede yer alan
“cinsel tercih” ibaresi bir dayatma içermemekte olup zaten ulusal ve uluslararası mevzuatta öngörülen hükümlerden
ve doğum ile kazanılan haklardan ötesini
ifade etmemektedir.
“Ev içi” ibaresi ise her ne kadar
“aile içi” olarak tercüme edilse de Sözleşme imzalanması esnasında çekince
konulmaması sebebi ile işbu ibarenin “ev
içi” olarak değerlendirilmesi zorunludur.
Başka bir deyişle aynı evin içinde yaşayan ve evli olmayan bireylerin de işbu
Sözleşme kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir. Özellikle Türkiye gibi dini
nikah ile birlikte yaşayan çiftlerin yoğun
olduğu bir ülkede, resmi nikah aranmaksızın bireyin şiddetten korunması zorunluluk arz etmektedir. Sadece dini nikah
sebebi ile birlikte yaşayanlar değil herhangi bir akde bağlı olmaksızın birlikte
yaşayan çiftler de bu kapsamda değerlendirilecektir. Hayatın olağan akışında
sıkça rastlanan durumları göz ardı etmek
Türk aile yapısını korumamakla birlikte
bireylerin mağduriyetini artırmaktadır ki
bu durumun kabulü evrensel hukuk kurallarına tamamen aykırı olacaktır.

İstanbul Sözleşmesi yukarıda
anılan ifadelerden çok daha fazlası olup
amaçları ve getirdiği düzenlemelerin
etkin uygulanmasının tartışılması gerekirken kadın cinayetlerinin arttığı şu
dönemlerde -2019 yılında 474 kadın cinayeti işlendiği gözetildiğinde mevzunun
ciddiyeti görülecektir- kötü niyetli yaklaşımlarla İstanbul Sözleşmesinin Türk aile
yapısını yozlaştırmaya çalıştığının tartışılması ülkemiz adına gerçekten acı bir
tablo çizerek asıl sorunlarımızı göz ardı
etmektedir. Asıl amacı şiddetten mağdur
olan tüm bireyleri korumak olan sözleşmenin ülkemizde en etkin şekilde uygulanması ve şiddet mağduru olan tüm
bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi
temennilerimle.
					

İSTANBUL SÖZLEŞMESI
VE KADINA ŞIDDET
İstanbul Sözleşmesi Nedir?
Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan sözleşme 11
Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış,Türkiye sözleşmeye çekincesiz imza koymuş,1 Ağustos 2014
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Zaten
Türkiye’nin itiraz ettiği maddeler için
de sözleşmede özel hükümle “çekince” yasağı bulunmaktadır. İstanbul’da
imzaya açılması sebebiyle bu şekilde
isimlendirilmiştir.Sözleşme34
ülke
tarafından onaylanmış,Türkiye ise
onaylayan ilk ülke olmuştur. Sözleşme kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı detaylı olarak hukuki çerçevede koruma sağlayan ilk uluslararası
belge olma özelliğine haizdir. İstanbul
Sözleşmesi, kapsamı ve oluşturduğu
denetim mekanizması sayesinde diğer düzenlemelerden farklı bir sözleşmedir
Aralarında Macaristan ve Bulgaristan’ın olduğu altı AB üyesi ise İstanbul Sözleşmesi’ni henüz onaylamış
değil.
İstanbul Sözleşmenin dört temel ilkesi:
-Kadına yönelik her türlü şiddetin ve
ev içi şiddetin önlenmesi,
-Şiddet mağdurlarının korunması,
-Suçların kovuşturulması, suçluların
cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül,
eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren
politikaların hayata geçirilmesi,
-Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı
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ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlanmasıdır.
Türkiye’nin ulusal mevzuatı incelendiğindeyse,kadına karşı şiddetin
ve ayrımcılığın meşru kabul edildiği
hiçbir norm bulunmamaktadır. Ulusal mevzuatta kadına sağlanan güvencelerin tamamına yakını, İstanbul
Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih ile
6284 sayılı Kanunun yasalaştığı tarihten önce sağlanmış bulunmaktadır.
2008’de 80, 2009’da 109, 2010’da
180, 2011’de 121, 2012’de 210, 2013’te
237, 2014’te 294, 2015’te 303, 2016’da
328, 2017’de 409, 2018’de 440,
2019’da 474 olmak üzere toplam 3.185
kadın öldürülmüştür.Türkiye’de son
10 yılda kadın cinayetlerinin düşüş
gösterdiği tek yıl sözleşmenin imzalandığı yıl olan 2011 yılıdır.
Son zamanlarda sıkça tartışma konusu olmasının başlıca sebepleri Türk
aile yapısına uygun olmadığı,sözleşmede geçen toplumsal cinsiyet
kavramının LGBT’yi meşrulaştırdığı
iddiası ve İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda hazırlanan 6284 sayılı
Kanunun, kadının şiddete karşı korunması için kadının soyut beyanını
yeterli görülmesidir. Sözleşmeyi destekleyenler, muhalif olanların sözleşmedeki maddeleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirerek manipüle
etmekle suçlamaktadırlar.
Henüz fesheden ülke olmamakla
birlikte benzer tartışmalar benzer
sebeplerle diğer taraf ülkelerde de
yaşanmaktadır.Hatta geçtiğimiz günlerde Polonya Adalet Bakanı ZbigniewZiobro”biyolojik cinsiyete karşı
sosyo-kültürel cinsiyetin” inşa edil-

meye çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez ve
zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Sözleşmeye bir alternatif sunulabildikten sonra elbet de her tartışma
konusu gibi artılarıyla ve eksileriyle
İstanbul Sözleşmesi değerlendirilmelidir. Kadına şiddetin siyasetin
istismarı olmasına izin vermeden alanında uzman psikolog,sosyolog,sosyal hizmet ve hukukçular tarafından
kapsamlı bir çalışma yaparak bir an
önce yeniden ele alınıp pratiğe dökülmesi şarttır.
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Merve ve Ahmet Evlendi
Merve ve Ahmet çiftini kutluyoruz. ZED Medya olarak evli çiftlere
Mutluluklar diliyoruz
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Konya Gazeteciler Cemiyeti Müdürü Ali
Sait Öge’nin kızı Aymelek, Mustafa Şimşek’in oğlu Yavuz ile hayatını birleştirdi.
Konya basınının sevilen isimlerinden Konya
Gazeteciler Cemiyeti Müdürü Ali Sait Öge ve
Fatma Öge’nin kızları Aymelek, Kübra ve Mustafa Şimşek çiftinin oğulları Yavuz ile dünya
evine girdi.

Ayşe ve Hasan Fehmi
Ayşe ve Hasan Fehmi çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere
Mutluluklar diliyoruz

Ekim 2020

l

71

72

l

Ekim 2020

l

73

Termal sularda rüya gİBİ BİR TATİL

74

l

