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MOR 9ATI KADIN SIdINAtT VAKFI TAMFINDAN |STANBUL SbZLESMESI
KAPSAMINDA TALEP EDiLEN BILGiLER

Soru 1) Siizletmenin 66. maddesinde bahsedilen Kadmlara ytinelik $iddet ve Ailelgi $iddete Karfl Eylem Uzman Grubu (GREVIO) iiyelerinin sefimi ile ilgili:
a- Nas bir yiintem izlenmi, ve bugiine kadar hangi adunlar atrlmrsbr?
b-.Bu adlmlar at rrken, Stizlegme:rin 9. maddesi $rglnda kadma yiinelik ,iddetlemiicadete atamnda gahran sivit toptum kr_t;rt"r;;;;ir,_r.r, oe t"aa.saglanmrttlr?

Cevap 1) lilkemizin GREVI0 adalnnrn segim ydntemi, 19 Kasrm 2014 tarihli AvrupaKonseyi Delegeter Komitesinin ,,Kadrna ydnelik gida"i 
"" 

aif"liisraa"t uzman crubuUyelerinin segim prosedrirleri hakkrnda kurallara ir,;U" crri/iii po14J43 sayhKararl' gdz dniinde bulundurularakbelirlenmirtir.

Bu gergevede, S<izlegmede yer alan. sivil toplum kuruluglan ile Sdzlegme,ninuygulanmasrnda igbirrifi yaprlmasrna iliqkin hriktim, t"ru.au'y". atan .genaflrk verekabete aErk bir aday belirteme sr.ireci,, ve Drrirleri Baka;tr;r ilJ yaprlan istigaresonucundaj STK'iarrn srlrece dahil olmalan hususunda STX,lann 
"gdrtigrinrin 

alrnmasrnakarar verilmigtir. Bu kapsamda, 9 Arahk 2014 tarihinde Bakani,g,;,, .,r'"-Kua,n,n stutii"iiGenel Mtidrirhigii web sitelerinde birer duyuru yaynlanm,pl SiXil".a"n ,,STK,larrn
srirece dahil olmalanna,, ilirkin gdrii, istenilmirtir.

Itn.,:i9i".ni"ir 
gdni$ter de def,erlendirilerek iilkemizin GREVIO adayrnrn bir kurulmarifetiyle belirlenmesine ve sdz konusu kurulun sekretaryasrnrn fainrn stattisLi CenetMriitirlLiEri tarafindan yiiriitLilmesine karar verilmi$tir. Sdz konusu kurutda TBMM,ninilgili komisyonranndan [Avrupa Konseyi parlamenterler Mecrisi riirk crubu, insanHaklarr inceleme Komisyonu, Kadrn.Erkek rrrsat agitiit i f"rn,ry""j orer, n,g,qf".,BakanllF ve Adalet Bakanhlr,ndan birer temsilci ile : sivil toptum turulugunun JSffflyer almasr uygun gdriilmiirtiir. Kurulda yer atan STK,lar Zi a."i,f. l,lf+ ,r.if,ina"Ankara'da diizenlenen toplantr esnasrnda yine STKlar tarafrna"" i"1i.i."rn,1,,..

Stiz konusu Segici Kurul tarafindan g ocak 2015 tarihinde yaprlan toplann sonrasl 9Ocak- 4 gubat 2015 tarihleri arastnda-web sitemizde yapllan duyuru ile aday barvurulanalrnmlthr.- Allnan bagvurular segici kurul tarafindan aug*f"rai.if.ip 
",up 

iilkemizinGREVIO adayr prof Dr. Feride ACAR olarak belirlenmirtir.

Soru 2) Stizletmenin 11. maddesinde yer aldtF iizere, Bakanlfrnrz, uluslararasrigbirlifinin tetviki ve uluslararasv,11r*,siaaet," i,,"'l,i's,uil :'fililH,#T:nl ffi:jr'lfffilfjlaktarmak iizere istanbul Siizlegmesi kapsamrna gi."o giaO.iuu benzer evlemle



ilgili bilgi ve veri toplamakta mrdlr? Bunlarta ilgili anket fahrmalanna barlanmD
mrdrr?

cevap 2) Bakanllgrmrz ve Kadrnrn statrisii Genel MridiirriiEri biinyesinde kadrna ydnerik
tiddet ile ilgili veri ve bilgi toplama konusunda y"prl"n 9"1,9."1". araErda yer
almaktadrr:

o "focuk ve Kadrna ydnelik giddet Hareketleri ile T6re ve Namus Cinayeflerinin
dnlenmesi igin Attnacak Tedbirler,, konulu 2006/L7 say. tBarbakanhk Genelgesi
kapsamrnda belirlenen sorumlu kuruluglar ve igbirligi kurulurlannln
gerceklettirdikleri faariyetlere iligkin bilg er iiger ayhk d6nemler harinde Kadrnrn
Statiisri Genel Mridiirhifii tarafrndan derlenerek Bagbakanh[a sunulmaktadrr.

. 6284 saylh Ailenin Korunmasr ve Kadrna Karrr $iddetin dnlenmesine Dair
Kanunun 15/1-a maddesinde giddet Onleme ve izleme Merkezlerinin (r6NiMJ
gdrevleri araslnda ,,Koruyucu ve dnleyici tedbir kararlarr ile zorlama hapsinin
verilmesine ve uygulanmaslna ilirkin veri toplayarak bilgi bankasr olugturmak,
tedbir kararlannrn sicilini tutmak,, srralanmaktadrr. nu dolrultuda Bakanh&mlz
Kadrnrn Statiisii cenel MridiirliiEri ve Bilgi iptem Daire Bagkinh$ tarafrndan 6284
sayrll Kanun kapsamtnda allnan tedbir kararlanna ilirkin verilerin girildifi ,,Web
Tabanl Yazrhm Modiitri,, getigtidlmi$ olup, Kanunun yi.iriirliile girmesinden bu
yana sdz konusu modrile Bakanhgmrza baEh 96NiM ve Aile ve Sosyal politikalar
Il Miidrirhikleri taraindan diizenli olarak veri girigi yap maktadlr.

o BakanhErn merkezi veri sistemi olarak kullanrlan ydnetim Bilgi Sistemi [yBS)igerisinde Bakanhamrza baErr kadrn konukevreri ve ilk kabur birimrerinden
hizmet alan kadlnlara iligkin bilgiter kayrt altrna ahnmaktadrr.

. SoNiM'lerden hizmet alan ki$ilere ydnelik bilgilerin yer aldrF ,,gONiM Veri
Sistemi"ne $0NIM,lerde gahran kullarucllar tarafindan veri girigi yaprlmakta olup,
sdz konusu veri sistemlerinin birtertirilmesi ydniinde galrrmaiara oevam
edilmektedir.

. Aile i9i giddet sonucu yaralanan ve dlen kadrn verileri igirleri BakanhF Emniyet
Genel Mtidiirliifii ve fandarma Genel KomutanllEt tarafrndan kaylt altlna
alnmakta orup stiz konusu veriler drizenri orarak Kadlnrn stati.isri Genel
MiidiirliiErine gdnderilmektedir.

o Bakanh$mrz ile Adalet BakanhF arastnda 62g4 Sajah Kanun kapsamlnda verilen
tedbir kararlanna il i$kin veri paylarrmlnrn saSlanmasr amaclyla irbirliEi
gahtmalan si.irdiinilmektedir,

. Kadrnrn Statrisii cenel Mridiirliigri, Emniyet cenel Midiirliigri ve Avea lletirim
Hizmetleri A.$. taraflndan irbirliEi ile uygulanan ,,Elektronik Destek Sistemi pilot
Uygulamasf' kapsamrnda, griyenlik butonu kulranrmran ile ilgili verirer dizenri
olarak cenel Mridiirliilrimiiz ile paylagrlmaktadrr.

. 2008 ylltnda ilki gergeklegtirilen ,,Tiirkiye,de 
Kadrna yiinelik Aile i9i giddet

Aragtrrmasi'mn 2073-2074 yllarrnda tekrarlanarak son 5 yrl igerisinde
yrinitrilen politika ve programlarrn etkilerinin degerlendirilmesi yoluyla giddet



yay$nL$ndaki farkhlagmanrn anlagrlmasr amaglanmrttrr. Hacettepe tiniversitesi
Niifus Etttleri Enstitiisli tarafindan yr.iriitiilen arattlrmanrn sonuqlan, 30 Arahk
2014 tarihinde kamuoyu ile paylagrlmrttlr. Arattlrmanrn dzet raporu bastlmlg
olup nihai raporu ise baslm atamaslndadlr. Nihai Raporun basrmrmn
tamamlanmaslnln ardtndan arattlrma sonuglan, gerek Kadlnln Statiisri Genel
Miidrirhigri web sitesinde gerekse Trirkiye istatistik Kurumu web sitesinde
ya5nnlanacaktrr. Alrrca kadrna ydnelik tiddetle daha etkili bir tekilde miicadele
etmek ve konuya ydnelik yeni politika ve programlann gelittirilmesine imkan
saElamak amacryla 2015 yrh iEerisinde "Ttirkiye'de Kadrna Ycinelik Aile i9i giddet
Aragtrrmasr ileriAnaliz Qahgmasr"nrn gergeklettirilmesi planlanmaktadrr,
6284 sayj],i, Ailenin Korunmasl ve Kadtna Kar$l $iddetin onlenmesine Dair
Kanunun Etki Analizi Projesi yiiriitiilmektedir. Sdz konusu proje ile aile i9i tiddet
ve kadlna yiinelik tiddet olaylannln dnlenmesine ydnelik olarak Kanun
kapsamlnda verilen kararlann tiddet magduru, $iddet uygulayanlar ve kanun
uygulaylcllan dikkate alnarak etki ve etkinliginin deEerlendirilmesi, aynca
giddet mafiduru ve giddet uygulayanlara ilitkin bilgi edinilmesi amaglanmaktadrr.
Aratbrmanln nihai raporuna ilitkin revizyon tahtmalafl devam etmektedir.
"Kadrna Ydnelik $iddetle Miicadele Ulusal Eylem Pla 2072-2075", kapsamrnda
tiim taraflann katrllml ile yida 2 kez diizenlenen toplantllarla izleme ve
degerlendiri lme Bergeklettir i lmektedir.

Soru 3) Bakanlrgrnrz Siizletmenin 62. maddesinin 5, fikrasrnda deEinildigi gibi
kadmlara yiinelik tiddet ve aile igi $iddetin ainlenmesi ve giddette miicadele
alanlnda Stizletmeye tarafolmayan iigiincii devletlerle ikili veya goklu anlagmalar
imzalanmasr igin gereldi iglemlerde bulunmug mudur? Ugiincii Devletlerin
konuyla ilgili entegrasyonu igin gahtmalar yaprlacak mrdrr?

Cevap 3) Sdzletmenin 62. maddesinin 5. fikrasr bulunmamakla birlikte,62. maddesinin
4. ftkrastnda "Taraflar, 18. madde 5, paragrafl kapsamrndaki magdurlann korunmasrnr
kolayla$tlrmak amaclyla rigiincii devletlerle ikili ve goklu anlatmalann yiinirltge
konmasrnr da iEeren, kadrnlara ydnelik tiddet ve aile i9i tiddetin dnlenmesi ve Siddetle
miicadeleyi, gerektiginde, iigiincii iilkelerin yararlandrlr kalkrnma amagh yardrm
programlartna entegre etmeye gaba gdsterir" ifadesi yer almaktadrr.

Bu kapsamda, Bakanhgrmrz diEer rilkelerle itbirligi iqinde olmakla beraber henr.iz konu
ile ilgili ikili veya goklu anlaSma imzalanmaml$tlr.

Soru 4) BakanhBmrz, StizleSmenin 71. maddesinin 2. fikrasrnda tavsiye edildigi
iizere Siizletme hiikiim ve ilkelerini giiglendirmeli tamamlamak ve uygulamasrnl
kolaylagtlrmak amacryla diger Devletlerle ikili veya goklu anlagma imzalama

1 Siizlesmenin 18. maddesinin 5. frkraenda "Taraflar, uluslararasr hukuk kapsamrndaki yUkUmlUlUklerine uygun
olarak, konsolosluk ile diEer koruma ve destek hizmetlerini vatandaSlanna ve s6z konusu korumaya hak
kazanan diger maEdurlara saElamak iizere gereken yasal ve diEer dnlemleri alrr" ifadesiyer almaktadrr.



hazrlfr iginde midir? Belirtilen amaglara yiinelik uluslararasr alanda ne gibiydntemler izlenecektir?

Ulk€miz, kadrna yatnelik tiddetle miicadele konusunda diger iilkelerle her konudaitbirligini devam ettirmektedir. Bu kapsamda nlke ziyaiederi itizenlenmesi, iyiuygulama iirnelderinin paylarllmasr, Awupa Konsel Toplumsal Cinslyet EritliBi
l(:misyonu toplanilan barta olmak tizere uluslararasrioplantrt"." t 

"t 
t* saElanmasr,

!itSt.5 
Uelee paylagrlmasr gibi faaliyeuer yiirtiflilmektedir. dntimtizaeti siiregte buitbirlikleri devam ettirilecektir.


