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KONU    : Emniyet Genel Müdürlüğünün  görev ve yükümlülükleri  kapsamındaki 

işleyişiyle ilgili olarak,1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye Cumhuriyeti’nin usule uygun olarak 

taraf olduğu Avrupa Konseyi Ev İçi Şiddet ve Kadın Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesine Dair Sözleşme ( 

İstanbul Sözleşmesi)nin, iç mevzuat ile uyumlaştırılması ve/veya uygulanması hakkında, aşağıda yer alan 

sorularımızın yazılı cevaplarının ve sorularımız ile ilgili belgelerin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince 

ve bu Kanun’un 11. Maddesinde öngörülen süreler dâhilinde ivedilikle gönderilmesi hakkında taleplerimizin 

sunulmasıdır.  

 

AÇIKLAMALAR   :  

 

Mor Çatı, 1990 yılından bu yana,  aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan (dövülen, ırzına geçilen ve bu 

gibi kadınların sığınabilecekleri evler açmak, işletmek, yitirdikleri kendilerine güven duygusunu tekrar 

kazanabilmeleri için gerekli tıbbi ve hukuki yardımı yapmak, onlarla dayanışmak, danışmanlık hizmetleri 

sunmak, onlara iş ve beceri kazandırmak, bir meslekleri varsa o mesleği icra etmelerine yardımcı olmak, 

işsiz olanlara mümkün olduğu kadar iş bulmak, işyerleri açmak, iş olanakları sağlamak, tüm kamuoyunu, 

kadına yönelik şiddetin son bulması için bilgilendirmek üzere bilimsel çalışmalar ve gerekli çalışmalar 

yapmak üzere her türlü girişimde bulunmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Vakıf senedimizin ilgili bölümünü EK-I olarak sunarız. 

Bu kapsamda aşağıda Genel Müdürlüğünüze yönelttiğimiz sorular,doğrudan Vakfımızın faaliyet alanına 

girmektedir.  



Bilindiği üzere, İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarihinde, Türkiye tarafından,  çekincesiz olarak, 

Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca usule uygun olarak taraf olunmuş bir sözleşmedir.  

Bu sözleşmenin Amaç başlıklı 1.maddesi:  

              Bu Sözleşmenin amaçları şunlardır: 

a. kadınları her türlü şiddetten korumak ve kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti 
önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak;  

b. kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve, 
kadınların güçlendirilmesi yoluyla da dahil olmak üzere, kadın ve erkek arasındaki 
somut eşitliği teşvik etmek;  

c. kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek 
vermek için kapsamlı bir çerçeveyi, politikaları ve tedbirleri tasarlamak; 

d. kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası 
işbirliğini güçlendirmek; 

e. kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütünsel bir 
yaklaşımı benimsemeye yönelik etkili bir işbirliği yapmaları için örgütlere ve kolluk 
kuvvetlerine destek ve yardım sağlamak. 

Yine sözleşmenin,18.maddesi:  

1-Taraf Devletler, bütün mağdurları daha öte şiddet fiillerine karşı korumak için gereken 
yasal veya diğer tedbirleri alır. 

2-Taraf Devletler, bu Sözleşme’nin 20. ve 22. maddelerinde ayrıntısıyla sıralanan genel ve 
özel yardım hizmetlerine atıfta bulunmayı da kapsayacak şekilde, Sözleşme kapsamına 
giren bütün şiddet biçimlerinin mağdur ve tanıklarının korunması ve desteklenmesinde, iç 
hukuk kuralları doğrultusunda, yargı, cumhuriyet savcıları, kolluk kuvvetleri, yerel ve ulusal 
yetkililer dahil ilgili devlet kuruluşları ve yanı sıra hükümet dışı örgütler ve ilgili diğer 
örgütler ve yapılar arasında etkili bir işbirliğinin oluşturulması için uygun mekanizmaların 
mevcudiyetini sağlamak üzere gereken yasal veya diğer önlemleri alır. 

 

 Şeklinde olup,Emniyet Genel Müdürlüğünün; sosyal ve genel düzenle ilgili kanun,nizam ve emirlerin     

yapılmasını sağlamak,kanunların suç saydığı fiillerin oluşmaması için önlemler almak,uygulamak,suç 

soruşturmalarını yürürlükte olan kanun ve mevzuata uygun şekilde yapmak olarak tanımlanan adli  ve 

idari görevleri kapsamında İstanbul Sözleşmesi hükümlerini,iç tüzüklerine ve çalışma ilkelerine  

uydurmak üzere çalışmalar yapması ve sözleşmenin uygulanırlığını sağlaması yükümlülüğü,bu 

sözleşme genel hükümlerinin gereğidir. 



Bu nedenle aşağıda Sayın Genel Müdürlüğünüzün faaliyetleri ve Vakfımızın amaçları doğrultusunda aşağıda 

yazılı sorularımızın  4982 sayılı kanun hükümleri gereğince yanıtlanmasını talep ederiz. 

 

1-Sözleşmenin Devlet yükümlülükleri ve gereken özeni gösterme sorumluluğu başlıklı 5.maddesi  

5-1-Taraf Devletler kadına yönelik herhangi bir şiddet eylemiyle ilişkilenmekten kaçınır ve devlet 
adına hareket eden devlet yetkililerinin, görevlilerinin, organlarının, kurumlarının ve diğer 
aktörlerin bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlar.  

Genel Müdürlüğünüze bağlı birimlerde  bu maddelerin uygulanması,izlenmesi  açısından,herhangi 
bir genelge ,sirküler değişikliği yapılmış mıdır?Genel Müdürlüğünüz birimlerinde meydana gelen 
her türlü şiddet olayları şikayetlerinin niteliğisayısı ,sonuçları açısından yapılmış bir istatiki çalışma 
var mıdır?Bu çalışmalara ilişkin,yazışma,bilgi ve belgelerin tarafımızla paylaşılmasını talep ederiz. 

 

2-Sözleşme’nin Uzmanların Eğitimi başlıklı 15. Maddesi   

1-Taraf Devletler, bu Sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin mağdurlarıyla veya 
failleriyle ilgilenen uzmanlara, bu tür bir şiddetin önlenmesi ve ortaya çıkarılması, kadın erkek 
eşitliği, mağdurların hakları ve ihtiyaçlarının yanı sıra ikincil mağduriyetin nasıl önleneceği 
hakkında uygun eğitimi sağlar veya bu eğitimleri güçlendirir. 

2-Taraf Devletler bu Sözleşme kapsamındaki şiddet vakalarıyla ilgili başvuruların daha kapsamlı ve 
gerektiği gibi ele alınmasını sağlamak üzere 1. fıkrada bahsedilen eğitimin şekilde kurumlar arası 
eşgüdümlü çok-taraflı işbirliği hakkında eğitimi içermesini teşvik eder. 

Hükmü gereği,Genel Müdürlüğünüzce  İstanbul Sözleşmesi’ne uygun olarak, kadına yönelik şiddet 
alanında kolluk güçlerinin eğitimi ile ilgili çalışma yapılmış mıdır? Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı   
ile  program, resmi görüşme/yazışma yapılmış mıdır? Eğitim programı, içerik ve takvimi ile ilgili 
tüm ilgili idari karar, resmi yazışma, bilgi ve idari belgelerin tarafımızla paylaşılmasını talep ederiz.  

3-Sözleşmenin Genel yükümlülükler başlıklı 49. maddesi  

2-Taraf Devletler, bu Sözleşme’de tanımlanan suçların etkili biçimde soruşturulmasını ve 
kovuşturulmasını sağlamak üzere, temel insan hakları ilkelerine uygun biçimde ve 
cinsiyetlendirilmiş şiddet anlayışını göz önünde bulundurarak, gereken yasal veya diğer tedbirleri 
alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ve Acil Müdahale Önleme ve Koruma  başlıklı 50.maddesi  

1-Taraf Devletler bu Sözleşme kapsamına giren bütün şiddet biçimlerine karşı, sorumlu kolluk 
kuvvetlerinin mağdurlara yeterli ve acil koruma sunarak derhal ve gerektiği gibi müdahale 
etmelerini sağlamak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alır.  



2-Taraf Devletler, sorumlu kolluk kuvvetlerinin bu Sözleşme kapsamına giren bütün şiddet 
biçimlerinin önlenmesi ve bunlara karşı koruma sağlanması için, önleyici operasyonel tedbirlerin 
alınması ve delillerin toplanması da dahil, anında ve gerektiği gibi müdahale etmelerini sağlamak 
üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alır. 

Hükümleri gereği Genel Müdürlüğünüzce ne gibi tedbirlerin alındığı,ilgili birimler ve ile yapılmış 
program,resmi yazışma alınmış idari karar,görüş ve ilgili tüm belge ve bilgilerin tarafımıza 
iletilmesini talep ederiz.  

 

Sonuç ve Talep:  
Yukarıda sorulan soruların tamamının eksiksiz olarak cevaplandırılmasını ve istenilen belgelerin tamamının 
eksiksiz olarak tarafımıza verilmesini, gerekirse bu aktarım için CD’ye kayıt yapılarak istediğimiz bilgi ve 
belgelerin tarafımıza CD şeklinde verilmesini, bu soruların cevaplandırılması için diğer kurum ve kişilerden 
bilgi ve belge talep ediliyorsa, bu bilgi ve belgelerin de tamamlanmasını, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ve 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği talep ederiz. 
 

 

 

 

 


