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T.C. Dışişleri Bakanlığı 

Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı’na 

(Balgat Mh., Dr. Sadık Ahmet Cd, No: 8 Balgat/Ankara 06100) 

 

           03.11.2014 

 

Konu: İstanbul Sözleşmesi temsilci ataması ve GREVİO adaylığı 

Türkiye’nin tarafı olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), 1 Ağustos 2014 

tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Sözleşme’nin 67. maddesi uyarınca Taraf Devletler 

Komitesi’ne bir temsilci ataması gerekmektedir. Taraf Devletler Komitesi, uzman eylem 

grubu (GREVIO) üyelerini seçeceği için kritik önem taşımaktadır.  

Sözleşmenin 66. maddesi uyarınca Sözleşme’nin uygulanmasını izlemek üzere 10 ya da 15 

üyeden oluşacak “Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı uzman eylem grubu” 

(GREVIO) kurulacaktır. GREVIO üyeleri, dört yıl süreyle görev yapmak üzere, Taraf 

Devletler’ce kendi vatandaşları arasından gösterilen adaylar arasından Taraf Devletler 

Komitesi’nce, seçilecektir. 

Bu nedenle, gerek Taraf Devletler Komitesi’ne atanacak temsilci ve gerekse de GREVIO 

seçimleri için gösterilecek aday Sözleşme’nin etkili olarak uygulanabilmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

Sözleşmenin birçok maddesi, sözleşmenin uygulanması için alanda çalışan sivil toplum 

örgütleriyle ortak çalışma gerekliliğinin altını çizmektedir.  

 

Gerek sözleşmenin hazırlık ve gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzalanma 

ve onaylanma sürecinde aktif bir rol almış olan kadın örgütleri olarak, Türkiye’nin Taraf 

Devletler Komitesi’ne atayacağı temcilcinin ve GREVIO için göstereceği adayın belirlenmesi 

sürecine de aktif olarak dahil edilmeyi talep etmekteyiz. 

 

Bu talebimiz, Sözleşme’nin kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının oluşturulmasına 

STK’ların katılımını öngören 7. maddesi, STK’ların çalışmalarının göz önüne alınması ve 

desteklenmesini düzenleyen 8. ve 9. maddeleri ile Sözleşme’nin tüm kapsamı açısından da 

Sözleşme’nin bir gereğidir.  

 

Sözleşme’nin 66. maddesinde doğrudan sıralanan ve diğer maddelerinde ise işaret eden 

hükümler gereğince bu adayların; 

- İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddet, 

mağdurların korunması ve onlara yardımcı olma alanında yetkinliğe sahip olarak 

bilinen yüksek ahlaki karaktere sahip olan veya Sözleşme kapsamında belirlenen 

alanlarda profesyonel deneyimini olan; 

- Sözleşme’nin, diğer konuların yanı sıra ulusal azınlık ile ilişkilenme, cinsel yönelim, 

toplumsal cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, sakatlık, medeni hal, göçmen veya 
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mülteci olma durumu ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım gözetmeksizin 

uygulanmasını gözetecek; 

- Kadınların aşağı bir cins olduğu veya erkekler ile kadınlar için alışılagelmiş rollerin 

bulunduğu düşüncesine dayanan önyargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve her türlü 

uygulamaları yok etmek amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış 

kalıplarının değiştirilmesi perspektifine sahip; 

- Kültür, örf ve adet, din, gelenek veya sözde ”namus”un Sözleşme kapsamında yer alan 

şiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul edilemeyeceği konusundaki sözleşme 

hükümlerinin takipçisi olacak; 

- Sözleşmenin kadına karşı şiddetin toplumsal güç eşitsizliklerinden kaynaklandığı 

tespiti ve sorunun kadınların güçlendirecek politikalar ile çözülebileceği vurguları 

nedeniyle sosyal politikalar alanında birikimi olan;  

- Şiddetle mücadelede mağdurun insan haklarını merkeze koyan bir bakış açısını 

içselleştirmiş; 

- Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddet alanında ilgili aktör (öncelikle STK’lar) ve 

organları temsil eden; 

- Görevlerini bağımsız, tarafsız ve etkili bir şekilde yerine getirecek; 

niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

 

Doğal olarak her iki temsilcinin de kadın olması gerekmektedir. 

Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) “Seçim sistemleri yolu ile kadınların 

politikadaki temsilinin arttırılması” üzerine 2010 yılında aldığı 1706 No’lu kararın 6.4 fıkrası 

çerçevesinde, bu çalışmalara gerekli zamanı ayırabilecek ve aynı anda birden çok siyasi/kurumsal 

pozisyon meşguliyeti olmayan adayların tercih edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye kadın hareketinin, kadına yönelik şiddet konusunda onyıllardır yürüttüğü mücadele 

sayesinde, her iki pozisyon için gerekli donanım ve deneyime sahip sayısız kadın bulunmaktadır. 

 

Temsilcilerin seçimi sürecinin Sözleşme gereği şeffaf olması ilkesi de gözetilerek, adayların 

belirlenmesi konusundaki toplantılara kadın örgütleri olarak katılımızın sağlanması ve kadına 

yönelik şiddet alanında çalışmakta olan kadın sivil toplum örgütlerinin adaylarının temsilciler 

komitesine atanmasını ve GREVIO’ya aday olarak gösterilmesini talep ederiz. Saygılarımızla  

 

 

 

Bilgi için:  

Sayın Ayşenur İslam 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

 

(Adres: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A 

Çankaya/ANKARA) 
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