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Konu: istanbul Siizlesmesi GREvio adaylanntn belirlenmesi konusunda yap acak toplantr hal&mda'

Aile ve sosyal Politikalar Bakanhginh ,.GREVIO Adaylarnrn Belirlenmesi" ba$hkh du)'urusu iizerine
': balrmqrz kadtn ve LGBTI iirgiitlerinden oluqan istanbul Siizlegmesi Tiirkiye izleme Platformu olarak

adaylarin belirlenmesi siirecine dair gdriitlerimizi l5 Aralk 2014 tarihinde beyan etmiqtik. 17 Aralft

20 I 4 tarihinde KSGM tamf|ndan gtinderilen yanltta, 22 Amhk tarihinde bu konuda bir toplantr

diizenleneceli iletilmiqtir. s6z konusu toplaniya istanbul siizle$mesi Turkiye izleme Platformu iiyesi

drgiitlerin temsilcileri katthm Mglayacaktlr.

Toplantr duyurusu, igerifi ve ydntemle ilgili istanbul Siizle$mesi Tii*iye izleme Platformu'nun

gtiriiglerini ve Bakanhk yitkiimliiliiklerini a$aErda sunuyoruz:
' Toplantrnrn tarihinin bu kadar krsa diire dnce bildirilmesi ve hemen yant beklenmesi a)'nca

kattlmcrlann masraflannln Bakanhk tarafindan ka$llanmamasl katllmcrhk ilkesine ayktndr'

Stizlesmenin 8. maddesi goregince, devlet STK'lan maddi olarak da desteklemek zorundadr' Aynca

kadrn iirglitlerinden imzal ve kaseli belge beklenmesi dala dnce ka$lla"trlmayan ve kabul edilemeyecek

bir usul oldugu gibi, Avrupa Konseyi'nin STK kahlmcrhgmm aftirllmast ile ilgili kararlarma ve

tavsiyelerine de ayklrldtr, STK katrlml Istanbul Sdzleqmesi'nin asli unsurlanndandr' Bu nedenle

istanbul Sdzle$mesi ile ilgili ileriki tarihlerde gerqeklestiilecek tiim toplantrlann en ̂ 7 bir hafta

(inc€sinden du''urulmasl ve katlllmcllarln masraflannn Bakanllk biitqesinden ka$tlanmasl

gerekmektedir. Kadrn iirgiitlerine ydnelik, rslak imza ve kage beklenmesi gibi kahllmclhF ortadan

kaldrrma sonucunu doguran, biirokatik beklentilerin kabul edilmesi miimkiin degildir'
' Bakanhk tarafindan gtinderilen toplantr bilgi metninde belirtilen belirlenen "GREVIO adayrnln

kamu (9 temsilci) ve sivil toplum kurulutlan temsilcilerinden (3 STK) olu$acak bir kurul" ydntemi

istanbul Siizte$mesive Avrupa Konseyi tanfindan belirlenmig bir usuldelildir; bu nedenle de

uygulanmaslzorunlulugubu|unmamaktadr.Aynoa,Bakanhkmetninde..kurul',igerisindeyelalacakiig
STK'nrn nastl belirlenecegine iligkin bir yitntem ve bu y6ntemin neye g6rc belirledigi aqrklanmam$tr'

Sonug ola.ak, bu yiintem belirtenirken, yrllardrr kadm-eikek eqitligi ve kadlna kar$l giddet alanmda

gah$an ve konunun asrl muhatibl olan baglmsz kadm drgiitlerinin fikirleri dikkate allnmamr*r' Bu

ydntemin uygulanmasl konusunda lsraredilmesi bagmsz kadln tirgiitlerinin siirece kahltmlnl kaglt

iizerinde brmkmak anlamma gelecektir ki bu durumun S6zle$me'nin ruhuna aykl oldugu aglktr'

Bakanhk tarafindan ieffaf olmayan bir usulle belirlenen ve bizlere dayatrlmaya gal$llan bu usulii kabul

etmiyoruz. Yaprlan toplaritrda bu dayatmadan vazgeqilmeli, GREVIo adaylaflnrn bu alanda galrian kadrn

itrgiitleri ile birlike saptanmasl kuml uygulama olarak kabul edilmelidir'
' Yrllardrr kadrn-erkeft etitliEi ve kadfia karsr $iddet alanmda gah$an bagrmsrz kadm drgiitleri ve

LcBTi iirgiitlerinden olu$an Platform bu konunun asrl muhatabrdrt ve adayla bellidir (alfabetik slra ile):

Canan Ann, Feride Acar, Hiilya Giilbahar, Pmar ilkkaracan, $ehnaz Klymaz, Yakrn Ertiirk'

' Bakanhk ayrtca, 22 Arahk ta hli toplanhya gagrrlan STK'larln listesini ve bu iirgiitlerin hangi

kriterlere g6re belirlendigini, Fffaflrk ilkesi geregi_ptatformumuz ve kamuo)'u ile payla$mahdr'
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istanbul Siizle$mesi Tiirkiye izleme Platformu
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