
18 Aralık 2014 tarihinde morcati@morcati.org.tr adresine, Yunus Akın Kılışcı 

adresinden mail olarak gönderildi.  

 

 

 

Sayın İlgili, 
  
İstanbul Sözleşmesi kapsamında Ülkemizin GREVIO adayının belirlenmesine ilişkin süreç, 

Bakanlığımızın eşgüdümünde yürütülmekte olup; “STK’ların aday belirleme sürecine dahil 

olmalarına” ilişkin katkılarınız tarafımıza ulaşmıştır.  
Tarafımıza ulaşan görüşleriniz de dikkate alınarak ülkemizin GREVIO adayının kamu ve sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak bir kurul marifetiyle yürütülmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmiştir. Söz konusu kurul: 

-          TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundan 1 temsilci, 

-          TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan 1 temsilci, 

-          Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi 1 temsilci, 

-          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 1 temsilci,  

-          Dışişleri Bakanlığından 1 temsilci,  

-          Adalet Bakanlığından 1 temsilci, 

-          Sivil Toplum Kuruluşlarından 3 temsilciden oluşacaktır.  

Bu kapsamda, Kurulda yer alacak 3 Sivil Toplum Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla 

22 Aralık 2014 tarihinde, 13:00-17:00 saatleri arasında Ankara’da Meyra Palace 

 Hotel’de bir toplantı düzenlenecektir.  
  

         Bu toplantıda GREVIO adayı belirlenmeyecektir. 

         Toplantıya davet edilen her STK’dan sadece bir temsilci katılım sağlayabilecektir.  

         Kurulda yer alacak STK’ların;  kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele konularında bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.  

         Toplantıya katılım sağlayacak kişinin STK adına temsil yetkisi olduğunu gösterir ve STK 

başkanı tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ekli yazı örneğinin, 19 Aralık 2014 tarihi 

14:00’a kadar yunus.kilisci@aile.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.  

         Toplantı girişinde, STK adına temsil yetkisine haiz olunduğunu gösterir orijinal yazının, 

kimlik ile birlikte gösterilmesi ve yazının teslim edilmesi gerekmektedir.  

  

Toplantı Yeri:  
Meyra Palace Hotel 

mailto:morcati@morcati.org.tr
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Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No : 55 

Balgat - Çankaya / ANKARA 
Tel  : +90 312 266 25 00 

  
  

EK- Yazı Örneği 
  

  
  

  
  

  
EK- Yazı Örneği 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2014 tarihinde GREVIO sürecine 

ilişkin düzenlenecek toplantıya ………… Derneğini/Kuruluşunu temsilen …………. katılım 

sağlayacaktır.  
  

  
İsim-Soyisim 

İMZA 
KAŞE 

  
  

Temsilci Ad-Soyadı: 
Telefon: 

E-posta: 
Faks: 

Adres: 
  

  
Not: Toplantıya katılacak temsilci, bu yazının ıslak imzalı bir örneğini toplantı günü 

kimliği ile beraber yanında bulundurmalıdır.  
  
  
 
 


