
KADIN ÖRGÜTLERİNE VETO! 

Aile-Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye’nin ilk 

imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin toplantıya katılmak isteyen kadın örgütleri 

ve LGBTİ örgütlerinin önüne önce “imza-kaşe” engeli çıkardı, sonra toplantıya almadı. 

Bakanlık alanda çalışan kadın ve LGBTİ örgütlerini, sözleşmenin izleme komitesi 

(GREVIO) için Türkiye’den seçilecek adayları belirleyecek kurulun toplantısından 

dışlamak amacıyla sıra dışı yöntemlere başvurdu, çeşitli illerden Ankara’ya gelen 

kadınları toplantıya almadı. 

Hükümeti ve Aile-Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı altında imzası bulunan İstanbul 

Sözleşmesi’nin gereklerini uygulayarak bağımsız kadın ve LGBTİ örgütlerini derhal sürece 

katarak, çekincesiz imzalanan bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. 

İMZA, KAŞE, DERNEK KODU, VERGİ NUMARASI vs...  

ENGEL ÜZERİNE ENGEL! 

Aile-Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yalnızca websitesinde yayınladığı  “GREVIO 

Adaylarının Belirlenmesi” başlıklı duyurusu üzerine bağımsız kadın ve LGBTİ örgütlerinden 

oluşan İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu, adayların belirlenmesi sürecine dair 

görüşlerini 15 Aralık 2014 tarihinde, yine Bakanlık tarafından son derece kısıtlanmış bir zaman 

aralığında Bakanlık’a bildirmişti. 17 Aralık Çarşamba günü (bir bölümü de akşam mesai saati 

bittikten sonra), KSGM tarafından gönderilen yanıtta, 22 Aralık tarihinde bu konuda bir toplantı 

düzenleneceği iletildi. Fakat, toplantıya katılacak örgütlerin örgüt başkanı tarafından 

imzalanmış, kaşeli yetki belgelerini 19 Aralık Cuma saat 14:00’e kadar bildirmeleri, belgenin 

ıslak imzalı aslını ve nüfus cüzdanlarını da yanlarında getirmeleri gibi bürokratik engelleri bu 

kısa sürede tamamlamaları istendi. 

İmza-kaşe ve süre dayatmasına karşı çıkan kadın örgütleri, bu konudaki eleştirilerini bakanlığa 

yazılı olarak ilettiler. Aynı süreçte, başvuru için verilen bir buçuk günlük süre içinde örgütlerin 

çoğu, şart koşulan imzalı e-postaları zamanda gönderdi. Ancak bu kez de, kaşe üzerinde 

vergi/kütük numarası yazmaması, dernek adının yanına dernek kodunun eklenmemesi gibi 

yasal olarak hiçbir biçimde zorunlu olmayan kimi bahanelerle 30’u aşkın örgütün toplantıya 

alınmayacağı duyuruldu. 

Aile-Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 22 Aralık toplantısına katılımı engellemek üzere örgütlere 

verdiği genel cevap şöyle: 

“Sayın İlgili; 

İstanbul sözleşmesi GREVİO aday sürecine ilişkin olarak 22 Aralıkta gerçekleştirilecek olan 

toplantıya daha önceki maillerimizde ifade ettiğimiz gibi derneğiniz adına katılımcı 

bildirdiğiniz yazı imzalanırken kaşenin de basılmış olmalı ve kaşede stk adı ile vergi/kütük 

numarası bulunmalıdır. 

Bilginize sunar, teşekkür ederiz” 



  

ŞİDDET SÖZLEŞMESİNİ ŞİDDETLE MÜCADELE EDEN KADIN ÖRGÜTLERİNİ 

DIŞLAYARAK TARTIŞMAK, DÜNYA TARİHİNE GEÇECEK ANTİDEMOKRATİK 

BİR TUTUMDUR. 

Bakanlığın bu yöntemi, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve izlenmesinin asıl tarafı olan, 

yıllardır şiddete karşı mücadele eden ve Sözleşme’nin hazırlanması sürecine katkılarını sunmuş 

olan yapıları saf dışı bırakmak için seçtiğini biliyoruz. Bakanlık, izlediği bu yöntemle 

sözleşmenin sivil toplum katılımı ile ilgili maddelerini kendisi ihlal etmiş oldu. 

HÜKÜMETİ VE AİLE-SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NI İSTANBUL 

SÖZLEŞMESİ’NİN GEREKLERİNİ UYGULAMAYA, BAĞIMSIZ KADIN VE LGBTİ 

ÖRGÜTLERİNİN SÜREÇTEN DIŞLANMASINI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ. 

Daha önceki taleplerimizi yineliyoruz: 

Sözleşme’nin hazırlanması, Türkiye tarafından imzalanması, onaylanması ve sonrasında 

uygulanmasının izlenmesi süreçlerinin hepsinde katkı sunmuş olan bağımsız kadın ve LGBTİ 

örgütleri, Türkiye tarafından GREVIO’ya önerilecek adayların belirlenmesinde ana muhataptır. 

Aile-Sosyal Politikalar Bakanlığı sürece dair bizimle daha önce paylaşmadığı tüm bilgileri 

paylaşmalı, bundan sonraki toplantılara bizleri dahil etmeli ve GREVIO için bağımsız 

kadın ve LGBTİ örgütlerinin adaylarını önermelidir. 

Biz kadın ve LGBTİ örgütleri olarak, Bakanlığın Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin yanı 

sıra; Avrupa Konseyi’nin STK katılımcılığının artırılması ile ilgili kararlarına ve tavsiyelerine 

de aykırılık oluşturan bu politikasına karşı uluslararası tüm mekanizmalara başvuracağız. 

Uzun soluklu mücadelemiz sonucunda imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamasının 

Türkiye, Avrupa ve dünya çapında takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu 

22 Aralık 2014 Ankara 

 


