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Bu itibarla;
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MOR CATI KADIN SIdINMA VAKFINA

nCi : Mor Qah Kadn Srgrnma Vakfi'mn 19.03.2015 tarihli ve 415 say r yaz rs1.

Mor qah Kadm Srgma Vakfirun ilgid€ kayrth yaz\sr 02.04.2015 tadhinde cenel
Miidiirliigitniize -ula$makla birlikte, sdz konusu bilgi talep yaz$mda, ..Kadrnlara ydtrelik
$iddet ve Aile iqi giddetin dnlenmesi ve Butrlarla Miicaaeteye I)air Avrupa Konseyi
Sdzletm_esi"nin (Istar$ul Sdzle$mesi) ig mevzuat ile ulumla$hnlmasi veya uygulanmasr ile ilgili
olarak Genel Miidiirliigiimtiziin faaliyet ve 9ah$mala hakkurda 4982 Sayrtr eitgi eanme
Kanunu uyannca yazr igeri{inde yer alan sorularrn cevaplarrun ve ilgili bllgelerin kanunda
tarumlanan sijrc igedsinde gdnderilrnesi talep edilmektedir.

Ilgi kayltll yazlda belirtilen sorular Genel MiidiirlnEiimiizce delerlendirilmig ve s6z
konusu sorulardan gdrev ve sorumluluk alammrzda bulunanlar 4982 Savrl Bilei Edinme Hakkl
Kanunu geryevesinde cevaplandrnlarak Mor Catl Kadm Srgrnma Vakfina yazrmrz ekinde
gdnderilmiqtir.

Ancak, ilgi sayrl yazrda belirtilen sorulardan 1l inci sorunun BakanllElmE sdrev alaruna
girmedigi anla.trldrErndan. 4982 Sayrlr Bilgi Edinrne Kanurunun 7 nci madiesi ge-regince Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlgl v€ Adalet Bakanhlrndan temin edilebilecesi
deferlendirilmektedir.
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BILGI NOTU

Konu: Mor Qatr Kadrn SrErnma Vakfi Tarafindan 02.04.2015 Tarihinde Genel
Miidiirliigiimiize Bilgi Editrme Talebi Hakla Qergevesinde Tebli! Edilen Sorulara
iligkin Cevaplarrmu

Cevrplarrmrz :

1- "Kadmlara Ydnelik $iddet ve Aile igi $iddetin Onlenmesi ve Bunlarla Miicadeleye Dair
Avrupa Konsel Sdzleqmesi"nin 59 uncu maddesinde belirtilen durumlara iligkin olarak 6458
saylh Yabancllar ve Uluslararasr Koruma Kanunun;

34 iincii maddesinde aile ikamet izni;

34 iincii maddesinin altrncr fikasmda "Bosanma halinde, Tii* vatandatlyla evli yabanclya,
en az iiq yrl aile ikamet izniyle kalmrq olmak kaydryla krsa donem ikamet izni verilebilir.
Ancak yabancl e$in, aile i9i qiddet gerekgesiyle magdur oldugu ilgili mahkeme karanyla sabit
ise, ii9 yrllk siire qartl aranmaz." hiikmi,

34 iincii maddesinin yedinci fikrasmda " Destekleyicinin dliimii hdlinde, bu kigiye ballt aile
ikamet izniyle kalanlara, siire qartl araunadan krsa ddnem ikamet izni verilebilir'" hiikmii,

55 inci maddesinin bidnci fikasmrn (a"gd) benttednde "Strur drgr edilecefii tilkede itliim
cezasma, igkenceye, insanhk drll ya da onur ktncr ceza veya muamslgye maruz kalacagl
konusunda ciddi emare bulunanlar, magdur destek siirecinden yararlanmakta olart insan
ticareti maEdurlan, tedavileri tamamlamncaya kadar psikolojik, fiziksel ve cinsel giddet
magdurlan hakkmda 54 iincii madde kapsamrnda olsalar dahi, smtr dl$l €tme kamn almmaz "
hiikmii,

46 ncl maddesinin biinci fikasmrn (a, b, c) bentlerinde "...Cocugun ytiksek yaran sdz konusu
oldu[unda, Haklannda srmr dtqr etme veya Tiirkiye'ye giriq yasa$ karan ahndtlt hdlde,
yabancrlann Tiirkiye'den 9 <rglarr yaptmlamadlgmda ya da Tii*iye'den aynlmalarr makul
veya miimki.in goriilmedilinde, 5 5 inci madde uyannca yabanct hakkrnda smr dr91 etme kararl
almmadlgmda diger ikamet izinlerinin verilmesindeki gartlar aranmadan, Bakanhgrn omyl
ahnmak ve en fazla birer ylLk silrelerle olmak kaydryla, valilik:lerce insani ikamet izni
verilebilir re bu izinler uzatrlabilir." hiikmil,

Bahsi gegen yabancrlar hakkrnda koruma saglayan hiiktimlerdir.

2- Evlilik amacryla ba$ka bir iilkeye gotiidilen ve ikamet ettiEi iilkedeki ikamet durumunu

kaybeden kadtnlann haklamm ged kazanllmasr hususu Genel Miidiirliigiimilz iin gdrev

alamnda degerlendirilmemektedir.

3- Ulkesinde baskt ve zuliime ugrayan ve iilkesinin korumastndan faydalanamayan veya

korku nedeniyle faydalanmak istemeyen yalmz kadnlann uluslararasr koruma baqvurulart

www.goc.gov.tr Sayfa 1/ 4
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almmaktad[. Bu kapsamda 6458 sayrh Yabancrlar ve Uluslararast Koruma Kantmunun
uygulamasma iligkin bagll birimler talimallandtnlmlttr, Bu itibarla, iilkesinde baskt ve zulme
ulrayan yalruz kadrnlar miirucaatlannn akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanltllna baflt
kadrn srfrnma evlerine yerle$tirilmekte ve ig ve i5lemleri buradan yiiriitiilmektedir. Diger
taraftan, uluslararasr koruma basluru nedenlerine iliskin bir istatistik tutulmamaktadf

4- Uluslararasr korumaya iligkin diger [lkelerle iqbidifii yaprlmakta olup, konuya iliSkn
dniimiizdeki siireQte atar bir sdzlegme imzalanmasr planla namakta&r. 6458 say l Kanunun
94 iincii maddesi kapsamrnda uluslararast koruma bagvurulannda gizlilik bulundufundan
kamuoyu payla$rlmamaktadlr.
5- Aarlan S6zle$menin 6l inci maddesinde "Ged Gtindermeme" ba$hF altmda "Ta&f
Devletlerin, uluslararast hukuk gergevesindeki yiikiimliiliikleri \yar'r.ca gefi gbkdetmeme
ilkesinin tanmnasl igin gereken yasal veya diger tedbirleri ah." hiikmiiniin yer aldrlr ifade
edilmektedir.

6458 sayrh Yabancrlar ve Uluslararasr Koruma Kanununun "Ged gdndeme yasaff'ba5ltkh
4 iincii maddesi "Bl/ tranun kapsamndaki hig kimse, iskznceye, insanl* dty ya da onur hnct
muameleye tabi tutulqca? veya rh, dini tabiiyeti, belli bir toplunsal gruba mensubiyeti t'eya
siyasi fkirleri dolayrsryla hoyatrhm reya hiirriyetinin tehdit ahtkda bulunacafu bir yere
ga n de r i I e m e 2. " hikmtinti amirdir.

Hiikmiin lafznda "r?l kanun kapsammdaki hiq kimse" ibarcsi yet almakta olup bu hiikmiin
tiim yabancrlar igin gegerli oldulu agrktu.

6- 6458 sayft Yabancllar ve Uluslararasr Koruma Kamrnunun Kuruluf batllkll 103 iincii
maddesi ile Goq idarcsi Genel MiidtirliiEii kululmu| olup, Genel Miidituliigiin merkez
teqkilatrnda uluslararasr koruma ve geqici korumaya iligkin iligkin iq ve illemleri yiifitmek
tizere Uluslararasl Koruma Dairesi Bagkanhfr kuulmu$tur. Genel Miidiirliigiin merkez ve
ta$ra teskilatlannm gdrev alanlanna iligkin ayn bir biitgesi bulunmaktadr.

7- Ulkemizden uluslararasr koruma baslr.uusunda buhman tiim yabanctlar 1951 Cenevre
Stizle$mesi ve 6458 salrh Yabancrlar ve Uluslararast Koruma Kanununda diizenlenen hak ve
hizmetlere eriFmektedir. Buniar araslnda eEitim, salhk, i9 piyasasrna ed$im, sosyal
yardmlara eriqim, bannma, geri gdndermeme vb. haklar bulunmakta olup, bu konulara iligkin
ilgili kurumlarla igbirlifi halinde i9 ve iqlemler ythi.itiilmektedil.

8- Genel MiidiirliiEiimiiz personellerine gdg alamna iligkin, hizmet igi €gitimler verilmektedir.
Egitimlerin igerigi, takvimi ve bu husustaki idari karar, yazrgma, bilgi ve idari belgeler, kuum
iQi uygulama niteliginde oldupundan Bilgi Edinme Hakkrndaki Kanununun 25inci maddesi

gerelince bilgi edinme kapsamt dtqmdadtr.

BILGI NOTU
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9-Genel Miidiirliigiimliz, yabancllarm kurumumuz tarafindan sunulan hizmetle.e ulattmml saglamak
ve yasal mevzuatrn bilinirligini artrmak adna bir dizi gahgma yaprlmakadrr. Bu kapsamda:

*6458 Sayrlt Yabancrlarve Uluslararasr Koruma Kanunu l0 farkh dile gevrilmittir. Bu diller Arapga,
ingilizce, Fmnsrzc4 Farsga, ispanyolca, Yunanca, Bulgarca, Rusg4 italyanca ve Almanca'dan
olusmaktadr.

*Kurumun kurumsal sitesi olan www.qoc.sov.tr adresi Tiirke ve lngilizce olarak yaymlanmaktadtr.
Diger diller igin eah$rnalardevam etmekedrr.

*Multeci, tartl miilteci, geqici koruma sahibi ya da srgrnmacllar igin farklr dillerde hazrlanan brogiir,
kitapgrk vb. materyallere sitemizden ulaillabilmektedir.

l0- Kadtrlara ydnelik giddet ve Aile
Dair Ar,rupa Konseyi S<izleqmesi'nin
diizenlemekte olup, sdz konusu maddenin,

(l)"TaraJlar ma\durlann bu SbzleSmede belitilen herhangi bir sug nedeniyle faillerden
tazminat talep etme hakkma sahip olmasmt temin efinek zere gerekli yasal ve diler tedbirleri
alacakhr."

(2) " Hasann fail, sigorta $irketi wya fnansmaru detlet1e saElanan saEltk ve sosyal sigolta
hiibiimleince karS anmamast halinde, ciddi bedensel yaralanma ve sallft bozukluluna
u*rayahlara yete i Devlet tazminah saElanacahr. Bu durum maEdutun emniyetine geteken
dikkat sarf edilmesi koSuluyla, tataflann sdz konusu tazminahn, fail tarafindan verilen
tazminata kadar qzalttlmae talep etmesini ihtimal dqt br1bhaz

(3) "2 nci fikra uyannca alnacak tedbirler, tazminahn nakul bir s re iginde verilmesini
teminat altna almacqhrr. " hiikiimlerini ihtiva ettigi anla$rlml$tr.

Bu dogrultuda, 6458 saFh Yabancllar ve Uluslararasl Koruma Kanunu'mm 55 inci
maddesinde "gnu dtst et ne karan dluahavacaklar" saylmrg I nci fikrastrun ,d" bendinde,
"tedavileri tahamlanncaya kadar psikolojik, fiziksel veya cinsel Siddet maEdurlarf' da b\r
kapsamda saylmrghr. Dolayrsryla sdz konusu htikiim uyannca bu ki$iler tedavileri
tamainlanmadan slrur edilmemekt€dir.

Yine Kanunumuzun 67 nci maddesinde, ,,Azet ihtiysc sahipkri" (.Ozet ihtiyqA
sahiplerine bu hstmda yazh hak ve islemlerde dncelik tantnt. iskence, cinsel saldn ya da
cliEer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel $iddete maluz kalan ki;ilere, bu tiirden fiillerin
neden olduSu hasarlanm giderecek yeterli tedavi imkan sa{lanrr,) ba'hgr dtizenlenrnig ve
hangi ki$lerin dzel ihtiyag sahibi oldufunun aerklandrgr bu maddede bu kiqileie ne tiir bir
destekte bulunulacagl da diizenlenmi$tir. Bumrn yaru srra, iilkemizde bulunan siddete maruz

BILGI NOTU

igi $iddetin Onlenmesi ve Bur[arla Miicadeleye
30 uncu maddesinit "Tazminaf' bagiptrt

d$r
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katmu yabanc ar tarafiIdan; gerek idari, gerekse hukuki yollardan tarafimrza yaprlmrg bir
baSvuru bulunmamaktadr.
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Beyoolu, lstanbul

KONU

Mor Qatr Kadrn Srgrnag, Vakfl

Vaklf Baskanl Seda Qavu$aglu Bagkan Yardrmcrst Agelya Ugan

Katip lvluslafa Qelebi Mahallesi, Anadolu Sokak, No:23 D:7-8,

1 A0ustos 2014 tarhinde yiiriidUoe giren, T0rkiye Cumhuriyetj'nin
usulune uygun olarak laraf oldugu "Kadrnlara Yiinelik giddet ve Aile i9i Siddetin onlenmesi ve
Eunlarla ltliicadeleye Dair Avrupa Konseyi 562legmesi'nin (istanbul Sdzleqmesi) iQ mevzuat ile
uyumlaltnlmasr ve/veya uygulanmast ile ilgili olarak Genel l\rridtrrlijoUnUzUn faaliyet ve gahgmalarr
hakkrnda 4982 Sayrlr Bilgi Edinme Kanunu uyannca agagtda yer alan sorulanmtztn yaztlt cevaplanntn
ve i lgil i  belgelerin kanunda tanrmlanan sure iQinde gdnderilmesi talebi hakktndadtr

SAYI

AqIKLAMALAR

.20151415

l\ror Qatl, 1990 ylllnda n bu yana. aile iQinde ve dtgtDda Siddete maruz kalan (diivilen, nna gegilen ve ,
bu gibi kadnlann sgtnabilecekleri evlet aQmak, igletmek. yilidikleri kendilerine giiven duygusunu:
tekrar kazanabilmelei iQin gerekli ttbbi ve hukuki yardmt yapmak, onla a dayan$mak, damjmanlk
hizmelleri sunmak. onlarc iS ve becei kazandtrmak, bir meslekleti varsa o mesleOi icra elmelerine
yardtmq olnak, issiz olanlarc mAmk|n obugu kadat i, bulnak, igyetleri agnak, iS olanaklart
saElamak, l'm kamuoyunu. kaclna ydnelik gidclelin son bulmast ein bilgilendirmek dzere bilinsel
Qa imalat ve gerekli Qaltgmalat yapmak izete het tid' girigimde bulunmak amactyla faaliyellerini
viirutmektedir.

Vaktf senedimizin i lgil i  b6l nr(jnU EK-l olarak suna|1z

Bu kapsamda agagtdaki

SORULAR

softllar dogrudan Vakftmrzrn faaliyet alanrna girmektedir.

1 Aoustos 2014 taihinde yiiriirlijge Sozleime, Anayasa'nrn 90 Maddesi gereoince uyannca arttk
Turkiye ig hukukunun bir parQasr olmuiiur. Dolayrsryla yrlrUrlukteki yasalarla sdzlegme hUk0mleri
arasrnda Qrkabilecek uyulmazIklarda dogrudan sdzlelmedeki kurallafln uygulanmasr gerekmektedir.

Kaldr ki, 20 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayrnlanarak yijrurl i ioe giren 6284 sayrl Ailenin
Korunmasr Ve Kadrna Kargt 9iddetin Onlenmesine Dair Kanun'un 'AmaQ, kapsam ve temel i lkeler"i
diizenleyen 1. maddesinin 2/a frkraslnda, "Kanunun uygulanmastnda ve gereken hizmetlerin
sunulmasrnda.. Kadrnlara Ydnelik $rddet ve Aile l9i $iddetin Onlenmesi ve Bunlarla M0cadeleye

K tip l \4! i tala ( clchi Mh. Anadolu Sk. No l i /7-l l  l lsoflu lstanbul
lcl:  0l l? ?91 52 l l l  l rrr ls: l)21 I l9l 5l 33 l i-m i l :  nrorcati/rr jnlorc t i .or!. tr
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irisk,n Avrupa Konseyi sozreemesi "" ,r5illill;ll jilSl llljl' au,"n,".",",. esas arrn,r .. Hukmrj ire
yasanrn uygulanmastnda sozlegrne hiikumlennin esas altnacaOrnt agtkga belirtmektedir

T0m bu nedenlerle agagrdaki sorular qergevesinde gerekli hizmellefin verilmesine derhal
baslanmaldrr.

1. Sdzlegme'nin 59. Maddesi kapsamrnda, jkamelgah durumu eginrn ya da partnerinin ikamelgahrna
baglr olan giddel maodLrrla igin evli l ioin ya da birl ikleligin sr.iresine bakrlmaksrzrn bagrmsrz ikamet izni
venlmesi ve srnrr dr$r edilme igremlerinin de bagrmsrz ikamergah lzni iQin bagvurmalanna olanak
saolayecak gekilde bekletirmesi iein s6zregmeye taraf utketer gerekti hukuki ve dioer tedbirleri atma
ydkrimlrllLioiinLi risllenmigtir. Beliditen taahhii erin yerine getirllmesi amacryla ne gibi kararlafin
alrndr0r, i lgi l i  birimlerin bu konuda y6netmelik, genetge, dzelge vb. ite aydrnJatrtrp aydtnlairjmadrgr,
varolan yasal mevzuatla sdzlegme iie geli9en hrtkrtmlerin temiztenmesi konusunda baslattlmlg bir
9ail9ma olup olmadt0r konusunda bilgi verilmesini talep edeiz Avrtca bu konuda srnrr drgi iglem,erini
gerqekle9tiri len kurumlara yaprlan bildirimterin ve yaprlan galrgmalann bir orneoinin gdnderilmesini,
herhangi bir qaltsma ya da bildirim yaptlmadr ise ne Eekilde ve ne zaman Oildirim yaprlacagrnrn
bildiri lmesini taleD ederiz

2. Evli l ik amacryla bagka btr rt lkeye goturij len ve ikamet efi ioi yerdeki ikamet durumunu kaybeden
magdur kadrnlaln haklaflnrn geri kazantlmast igin altnan hukuki ve diOer onlemler nelerdir?

3. Sdzleqme nin 60 [4addesi kapsamtnda, toplumsat cinsiyete dayalr srgrnmaq bagvurutan ve bu
basvuranlera mrilteci statusii veitmesi ile ilgili m0darluoilnrizan ve buna bagtr birimlerin yaptror
Calr9malar nelerdif? Uygutamayr gecikrtrmeyecek lekitde jtgit i birimteri bu konuda t6netmetik, gdn;lg;,
dzelge vb. ile aydrnlatma girigimtenniz vat mdn? Varotan yasat mevzuatia slzlegme ilj Cetiqin 2hiikalmlerin temizlenmesi konusunda bagtattlmtg bir Qajtgma var mtdtr? Sdzlegme kapsamtnda
herhangi bir mUlteci bagvurusu al,nmtg mtdlr? A|nmtgsa ya da alrnmast durumunda nasrl bir hukuki
sr.ireg isleyecektir.?

4. s62le9me de 6ngdriilen uluslararasr korumanrn saglanmasr amacryla sozlegmeye taraf diger 0lkelef
i le herhangi bir lgbirl igi galrgmasr baglatrlmrE mrdrr? Mrilteci slatrrsu tanrnm; surecine ve dider taraf
ulkelerle igbfrligine ydnerik orarak ayr' bir igbirri9r sozregmesi imzalanacak mtdj? Bu konuda b;slatrlan
ya da baglattlmast planlanan bjr galrsma mevcut mudur? Bu ealtgmalaln ne zaman uygulamaya
ba9layacaor ve m ltecil ik slatusLine i l i tkin basvuru ve kabur usullerini iceren bilg,ler kamuoyu ile ne
zaman payla9rlacakhr?

5. Sdzlegmenin 61. Maddesi kapsamrnda giddet magduru kadtnlann yagam riski bulunan, jgkence ve
fnsanhk dlFr veya agaorlaytct muamele ve cezaya maruz kalan kadtnlann gdncterilmemesi ama6tyla ne
gibatedbirler aldr0rnrzr, bu konuda kendi btrimleriniz iginde ya da bagka birimlerle yazrgmalannrzrn olup
olmadrgrnr, TLirkiye'ye stglnan kadtnlarla i lgil i  olarak bu Sdzlegme kapsamrnda ne gibi galtgmalar
yriI i i tuldug0n0, s0zlegme ire us eniren yukumrii l i ikrerin yerine getiri lmesr amacryla haiihazrrdaki
uygulamalaanrzrn neler oldugu ve bu amagla yaprtan galrgmalarin alamast ve uygulanma srireci
hakktnda bilgi verilmesini talep ederiz.

6, SOzletme kapsamrnda her turtu giddeti bnleme ve bununla mijcadeleye i l i lkin buti jncutpotit ikalann,
ledbjrlerin ve programrann uygulanmasr iqin, taraf devret tarafrndan, yeteili mali ve begeri kaynak
tahsis edilmesi yokiimlul00ti duzenlenmiglir Bu kapsamda, srornmac!larla itgiti olarak ayn bir b0lgenin
dtlzenlenip diizenlenmedigi ve bu konuda bir lalebiniz olup olmadrgr ya da o[.Lp olmayacagr hakkrnda
bilgivermenizi, 

dil,

K$ip M0slal i !  (. lcl l i  I lh. Anathlu Sl. No 13,17-lt  l l$'oglLr istanbul
lr:l: {}l l l l9l 5l i l l: lkst 0l I I l9l 5l l l l i-ntuil: ntorcati'c nxlcali.oru.tr
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7. Sozlegme'nin 59 60 ve 61 maddeleri uyarrnca srgrnmact ya da mri l teo olarak 0lkemizde bulunan
ve 61. l \radde kapsamtnda Ulkele ne g6nderi lemeyecek olan kadrnlafln baflnma, gi jqlendirme, ig
bulmalan ve yanlannda bulunan Qocukla n eoit jm almalan iQin ne gjbi qahsmalar yrjr l i t0ldUou ve bu
konudakl ihi iya9lann kargrlanmast amactyla btr duzenlemenin yaptltp yaprlmadtor ya da ne zaman
yaprlacagr konusunda bi lgi vermenizi talep ederiz

8. Sdzle9me'nin 15. Maddesi kapsamrnda. uzmanlarrn eOit imi yukamlutrtoLl drjzentenmistir.  cenel
m0dudrlgrln0z b0nyesinde qatrgan uzmanrafin istanbut sdzlegmesine uygun olarak egit imine i l iskin bir
programr mevcut mudur? Egil im programr, iqerik ve takvimiite i tgi l i l t jm i lgi l j  idari karar, resmiyaztgma,
bilgive idari belgelerin taraftmizla payla9rtmastnr talep edenz.

9. Sdzlesme'nin 19 Maddesi. taraf devteltere. giddete maruz katan kadrn ve cocuktaln antadtklan
dilde destek hizmetlerinin saolanmasr y0kumtutrigi jnu duzenlemiglrr Bu kapsamda. Tnrkiye'de bagia
KUnQe, Afapqa, Ermenice gibr di l lerin yant stra Ingi l izce Almanca gibi daha yaygrn kullantlan di l lerde
destek hizmetlerin saglanmasr, brogiJrreran hazrrlanmasr, yasal mevzuatrn bu dille.de erigiminin
saglanmasr, bu dillerde destek hizmet sunmaya yetkin personelin gdrevlendirilmesi konusunda
herhangi bk Qahgma, program, idari karar mevcut mudur? Bu kapsamda, i lgi l i  dioer idari yaprlar ve
Bakanlrklar i le resmi yazrgma/gdrit lme yaprtmrg mrdr.? i tgit i  tr tm idari karar, reami y;zr9ma, gatigma ve
g6rijglerin ta€f tmrza iletilmesini talep edef iz.

l0- Sdzlegme'nin 30. Maddesi kapsamrnda Tazmjnal" yukijm[jlijgU dijzenlenmigtir. lgbu
yOki. imlt i l tklen, tazminat yuk0mtutagunun kadrna yonetik siddel alanrnda, apesif ik ve somut bir hukuki
talep olarak dizenlendigi agrklrr. Srgrnmacr ve m0[ecr statusundekr kadtnlar igjn Gene]
Miidurliiountiziin tazminat talebinde bulunabilmeleri amacryla herhangi bir butge ayrrma, britge tahsis letme v-eya buna i l iqkin gerekl i  mali plantan ve programlan yapmak konusunda bir Qatrgmast mevcut-
mudur? Bununla i lgi ' i  ahnmasr gerekl i  idari kararlar a|nrnr9 mrdrr? Konuya i l igkin t i im id;r i  bi lgi,  belge
ve resmr yazr9malar i le gd(iglerin taraftmrza bi ldif i lmesini lalep ederiz.

l1' sozlegmenin 32. Maddesr kapsamrnda zorra gergekrertiriren evririklerin maodura mari veya idari
ytik olmaksrzrn feshini, iptaranr ve sonrandr.rmasrnr saglamak tzere gerekli huk;kr ve idari tedbirlerin
alrnmasr yOnilnde ytikrtmtutUk duzentenmigtir Bu konuda uygutamtyt geciktirmeyecek iekilde i lgil i
birimleri bu konuda ydnetmelik, genelge, bzelge vb. ile aydrnlatma girigimleriniz var mldtr? Varolan
yasal^mevzuatta sdzlegme ile Celigen h0kUmlerin lemizlenmesi konusunda bagtatrtmtg bir galrgma varmrdrr? [4uiteci ve srgrnmacl slatls0ndeki kadtnlann bu ti]r lalepleri iEin Genel Mud0rtUgrinrizon
herhangi bir deslegi olacak mrdrr?

Sonug ve Talep:

Yukanda sorulan soruraan lamamrnrn eksiksiz orarak cevaprandrnrmasrnr ve istenilen bergererin
tamamrnrn eksiksiz olarak tarafrmrza verilmesini, gerekirse bu aktanm igin CD,ye kaytt ya,tlarak
istedioimiz bifgi ve belgelerin larcftmtza CD geklind; verilmesinr, bu soruta,n cevaplandt.lmast igin
dig€r kurum ve ktl i lerden brlg, ve belge talep edil iyorsa, bu bilgr ve belgelerjn de lamamlanmastnr,
4voz saylll Ertgr Ectrnme Hakkr Kanunu ve 27 042004 latlh ve 25445 sayrlt Resmi Gazelede
yayrnlanan Bilgi Edinme Hakkr Kanununun uygulanmasrna irrlkin Esas ;e usufler Hakkrnda
Ydnetmelik gereoi tatep ederiz

Mijdilr l0oilnuzden ve i lgil i  birimlerden agaordaki sorulalm,zrn yaztI cevaplarlntn ve ttgih trimbelgelefi nin taraf tmlza rletitmesinr latep ederiz
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