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İstanbul Sözleşmesi ve Cinsel Suçlar 

Tebliğimde İstanbul Sözleşmesi olarak kısalttığım Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, sadece cinsiyete dayalı şiddet değil, tüm şiddet 
türlerine ilişkin temel prensipleri düzenleyen bir sözleşmedir. 

Cinsel suçların düzenlenmesi konusunda da İstanbul Sözleşmesi, hangi eylemlerin suç olarak ihdası gereği, bu 
suçlar karşılığı uygulanacak yaptırımların nasıl olması gerektiği konusunda ilkeler kabul etmiştir.  

İstanbul Sözleşmesi’nin 36. maddesinde suç olarak ihdası gereken eylemler sayılmıştır. Bu eylemler Türk Ceza 
Kanunu’nun 102, 103, 104 ve 105. maddelerinde düzenlenmiş olan suçlardır. Ancak Sözleşmenin “zorla 
evlendirme “başlıklı 37. maddesi taraf devletlere, yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı 
davranışların suç sayılmasını sağlamak üzere hukuki veya diğer tedbirleri alma yükümlülüğü getirmektedir. 
Bilindiği üzere hukukumuzda zorla evlendirmeyi cezalandıran özel bir suç tipi bulunmamaktadır.  

Sözleşmenin 38. maddesinde kadın sünnetinin suç haline getirilmesi taraf devletlere yükümlülük olarak 
getirilmiştir. Bilindiği üzere hukukumuzda kadın sünneti diye özel bir suç tipi bulunmamaktadır.  

Türkiye’de sıklıkla tartışılan, çocuk yaşta evlilikler ve/veya tecavüzcü ile evlenme hali için cezasızlık nedeni 
getirilmesi halinde, bunun Sözleşme ile uyumlu olacağı ihtimali bulunmamaktadır. Sözleşmenin yaptırım ve 
tedbirler başlıklı 45. maddesinde, “Sözleşme uyarınca ihdas edilen suçların etkili, orantılı ve caydırıcı bir 
biçimde, suçların ciddiyeti de göz önünde bulundurularak cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki ve 
diğer tedbirlerin alınacağını” düzenlemektedir.  

Sözleşmenin 48. maddesinde, her türlü şiddete ilişkin olarak arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil  zorunlu 
alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinin yasaklanması gereği belirtilmektedir. 48. maddede bu çözüm 
süreçlerinin zorunlu olması halinin yasaklanması gerektiği, ancak mağdurun kabulüne bağlı olması halinin 
Sözleşmeye aykırı olmayacağı ileri sürülebilir. Ancak yaptırımın etkili ve caydırıcı olması gereği göz önüne 
alındığında alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin Sözleşme kapsamına giren suçlarda uygulanmaması gerekir. 
Şiddet uygulayan kişilerin, bir kez şiddet uygulamadığı, bunun süreklilik arz ettiği dikkate alındığında, belirtilen 
suçlarda uzlaştırmanın isteğe bağlı veya zorunlu, hiçbir şeklinin uygulanmaması gerekir. Ayrıca belirtmek gerekir 
ki,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının dahi etkili ve caydırıcı bir 
yaptırım olmadığını kabul etmektedir. 
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The Istanbul Convention and Sex Offenses 

The Council of Europe Convention on Action against Violence against Women and Domestic 
Violence, which I shortly refer to as the Istanbul Convention in my presentation, regulates 
fundamental principles concerning all forms of violence and not only violence based on gender.    

  With regards to the criminalization of sexual offenses, the Istanbul Convention has adopted 
principles on acts to be criminalized and how such offences should be sanctioned.  

  Article 36 of the Istanbul Convention provides a list of acts which should constitute a crime. 
These acts correspond to offences regulated under articles 102, 103, 104 and 105 of the Turkish 
Criminal Code. However, article 37 of the Convention entitled “Forced Marriage” obliges states party 
to the Convention to take the necessary legislative and other measures to ensure that the intentional 
conduct of forcing an adult or a child to enter into a marriage is criminalized. Yet, as it is known, our 
legal system does not contain a special crime which penalizes forced marriage. 

Article 38 of the Convention obliges states party to the Convention to criminalize female 
circumcision. As it is known, our legal system does not contain a special crime which penalizes female 
circumcision 

  The provision of impunity in cases of child marriages and/or marriage with the rapist, which is 
frequently discussed in Turkey, there is no possibility that these could be seen in conformity with the 
Convention. Article 45 of the Convention entitled “Sanctions and Measures” regulates that “Parties 
shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in 
accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, 
taking into account their seriousness”.  

Article 48 of the Convention foresees that all forms of mandatory alternative dispute 
resolution processes, including mediation and conciliation, should be prohibited. It may be claimed 
that according to article 48 it is necessary to prohibit the mandatory nature of these dispute resolution 
processes; however, they may be considered in conformity with the Convention if they are subject to 
the victim’s consent. Yet, taking into consideration that sanctions should be effective and dissuasive, 
alternative dispute resolution procedures should not be applied for crimes that are within the scope of 
the Convention. Moreover, in light of the fact that individuals who resort to violence do not restrain 
themselves with a single instance and that such violence persists, no form of conciliation should be 
applied, whether compulsory or consensual. It addition, it must be noted that even the deferment of the 
announcement of verdict is accepted by the European Court of Human Rights as not constituting an 
effective and dissuasive sanction.  

 

 


