
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA  

 

BİLGİ TALEP EDEN  : Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

VEKİLLERİ    : Av. Çiğdem Hacısoftaoğlu, Av. Deniz Bayram 

ORTAK ADRES   : Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Anadolu Sokak, No:23 D:7-8, Beyoğlu, 

İstanbul 

 

KONU    : Milli Eğitim Bakanlığı’na (Bakanlık) bağlı olan idari birimler ile 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’nin iç mevzuat ile uyumlaştırılması ve/veya 

uygulanması hakkında, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince ve bu Kanun’un 11. Maddesinde öngörülen 

süreler dâhilinde aşağıda yer alan sorularımızın yazılı cevaplarının ve sorularımız ile ilgili belgelerin 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 Bakanlık’ınıza yönelttiğimiz sorular doğrudan Vakfımızın faaliyet alanına girmektedir.  

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye’nin de Anayasa’nın 90. Maddesi gereğince usulüne uygun olarak 

taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin, iç mevzuat ile yasal olarak uyumlaştırılması konusunda çalışmalar ve 

Sözleşmenin uygulanmasına dair sorularımız ve taleplerimiz aşağıda yer almaktadır.  

 



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

90. Maddesi uyarınca usule uygun olarak taraf olunmuş bir sözleşmedir. Sözleşme’nin 14. Maddesi kapsamında, 

eğitim-öğretim malzemelerinde, kadın erkek eşitliği, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet roller, kadınlara yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı gibi konuların yer almasını yükümlülük olarak 

düzenlemiştir. Bakanlığınızın, bu konu ile ilgili herhangi bir idari kararı mevcut mudur? Resmi çalışması olmuş 

mudur? Konu ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile resmi görüşmelerde bulunmuş mudur? Konu ile 

ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği mevcut mudur? Eğitim ve öğretim malzemelerinde bu konuların 

yer alması konusunda resmi çalışmalar başlatılmış mıdır? Konu ile ilgili tüm idari karar, resmi yazışma, görüş ve ilgili 

tüm bilgi ve belgelerin 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. 

 

 


