
 
Avrupa Psikiyatri Birliği’nin Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi ile 
İlgili Açıklaması 
Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA), 88 ülkeden aktif bireysel üyesi, 44 ulusal psikiyatri derneği üyesi 
ile, 80.000’den fazla psikiyatristin örgütlendiği, Avrupa’da psikiyatriyi temsil eden ana  birliktir.  

Avrupa Psikiyatri Birliği Türkiye’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) çekilme 
kararını kesin bir şekilde kınamaktadır. Türkiye’nin çekilme kararının sonuçları, şiddet ve 
ayrımcılığı tırmandıracak ve başta kadın ve çocuklarda olmak üzere ruhsal bozukluklara ve 
acılara kaçınılmaz olarak yol açacaktır.  

Sözleşme kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi, maruz bırakılanların korunması 
ve faillerin yargılanmasıyla ilgili bağlayıcı yasal standartlar ortaya koymaktadır. Sözleşme, 
imzalayan ülkelerin anayasaları ve yasal sistemlerinin cinsiyet eşitliğini temel alması ve ayrımcı 
tüm düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasını taahhüt etmelerini şart koşmaktadır. Bunlara 
ek olarak, kadınlar için destek sistemlerinin iyileştirilmesini ve eğitim programları aracılığıyla 
halkın sorunla ilgili farkındalığının arttırılmasını teşvik etmektedir.  

İstanbul Sözleşmesi’nde belirtildiği haliyle alınması gereken önlemler yasal danışmanlık, 
psikolojik destek, finansal danışmanlık, barınmaya erişimde yardım (kadın sığınma evleri 
kurmak), eğitim ve iş bulmakta desteği içermektedir. Bunların yanı sıra imzacı devletler 
psikolojik şiddet (Madde 33), taciz amaçlı takip (Madde 34), fiziksel şiddet (Madde 35), tecavüz 
de dahil olmak üzere cinsel şiddet (Madde 36), zorla evlendirilme (Madde 37), kadın sünneti 
(Madde 38), kürtaja veya kısırlaştırılmaya zorlanma (Madde 39), cinsel tacize (Madde 40) karşı 
eyleme geçmelidir. Bu yönlerde kasti eylemler cezalandırılabilir olmalıdır.  

Sözleşmeden çekilmenin bir sonucu olarak, tüm bu önlemlere bağlılık ortadan kalmakta, 
kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete, başka risklerin yanı sıra ayrımcılığa kapı açılmaktadır.  

Sözleşme tüm Avrupa ülkeleri tarafından benzer şekilde imzalanmış ve onaylanmış değildir. 
Dahası, bazı ülkelerde kimi zamanlarda Sözleşme ile ilgili tartışmalar yapılmış, çekilme 
girişiminde bulunulmuştur. Türkiye’dekine benzer şekilde, Sözleşme ile ilgili farklı ülkelerde 
öne sürülen iddialar sıklıkla sözleşmeyle ilgili yanlış bilgiler içermekte ve ayrımcı bir tutum 
sergilemektedir. Bu girişimler, bu önlemlerin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir gecikmenin ya 
da çekilmenin ruh sağlığı açısından önemli sonuçları olabileceği için endişe vericidir.  

EPA Türkiye’deki üye dernek ve Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtir; Avrupa 
ve uluslararası düzeyde politikacı ve karar vericileri Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme kararından vazgeçilmesiyle ilgili harekete geçmeye çağırır; tüm Avrupa ülkelerinde 
şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede önemli araçlar sağlayan İstanbul Sözleşmesi’nin ilkelerini 
ve ilişkili önlemleri kararlı bir şekilde desteklemektedir.  

 


