
STK Türkiye Aile Platformu ikinci bülteniyle karşınızdayız.  

Nisan ayında kurulan Platformumuz, Türkiye’nin farklı illerinde aile odaklı ça-

lışmalar yapan STK’ları iletişim, istişare ve işbirliği zemininde ortak çalışmalarda 

buluşturma amacıyla yola çıktı.  

Platformumuz yeni katılımlarla daha geniş bir alanda hizmet verme imkanı bulu-

yor. Türkiye  dışından katılımlarla da başarılı projelerimizi yurt dışında uygula-

mayı hedefliyoruz.  

Üç aylık periyotlarla çıkarmayı planladığımız bültenimizde, TÜRAP çalışmaları, 

ortak projeler ve katılımcılarımızın faaliyetlerini sunacağız.   

Bu bültenimizin hazırlığında çalışmalarını bizimle paylaşan katılımcılarımıza 

katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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 TÜRAP BÜLTENİ 

Vizyonumuz 

 
Aile konusunda proje ve politikala-

rın oluşturulma sürecinde aktif rol 

üstlenerek küresel düşünüp, yerel 

ve özgün çözümler üret-

mek;başarılı çalışmalarımızı ulus-

lararası düzeye taşıyarak güçlü, 

sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadı-

ğı bir dünyaya ulaşmaktır. 

Misyonumuz 

 

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrul-

tusunda, aile kurumu ve bireyleri-

ne yönelik (kadın, erkek, çocuk, 

genç, yaşlı, engelli) faaliyet göste-

ren STK’lar arasında; iletişim ağı 

oluşturmak, bilgi, birikim ve de-

neyimleri paylaşmak, istişa-

re/işbirliği ile ortak çalışma zemi-

ni hazırlamak, projeler üretmek, 

üretilmiş olan proje ve politikaları 

etkileyecek çalışmalar yaparak 

ailenin statüsünü yükseltmektir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRAP İstişare Grubu 1. İl toplantısı 28 Eylül 2012 tarihinde Konya’da Çağdaş Aile Der-

neği ev sahipliğinde Bera Otel’de Genel Koordinatör Ayşe Serap ŞAHİNER 

moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa, TÜRAP İstişare Grubunda yer alan 22 

STK’dan 30 temsilci katıldı. Toplantıya misafir statüsünde 7 STK ve 7 Basın-Yayın kurulu-

şundan toplam 19 kişi iştirak etti.  

TÜRAP İSTİŞARE GRUBU I. İL/KONYA TOPLANTISI 
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• TÜRAP’a katılım için başvuran, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Platformu-İstanbul, 

Hayat Sağlık Sosyal Hizmetler Vakfı-İstanbul, İlköncüler Eğitim Kültür Sosyal Sağ-

lık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği –Şanlıurfa, Çağdaş Aile Derneği-Konya, 

Kırçiçeği Aile Derneği-Nevşehir’in göndermiş olduğu dokümanlar ve verilen bilgiler 

değerlendirildi. Oyçokluğuyla bu kuruluşların-tercihleri doğrultusunda- TÜRAP 

İstişare Grubu üyelikleri kabul edildi. 

• TÜRAP Kurucularından İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği ( İKADDER) 

tarafından, medyanın aile ve aile bireyleri üzerindeki etkileri kapsamında bir sivil 

hareket olarak hazırlanan “Aile Odaklı Medya İzleme Projesi/Ailemiz P “ ortak proje 

olarak kabul edildi. 

• TÜRAP Kurucularından AİLEDER/İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fatih KILI-

ÇASLAN;  TÜRAP ortak çalışması olarak kabul edilen “Aile ve Sorunları Sempozyu-

mu; “Aile ve Toplum Merkezi”, “Aile Danışma Merkezi”, “Çocuk Koruma ve Rehabi-

litasyon Merkezi” Projeleri hakkında bilgi verdi. Projelerin tamamının katılımcılarla 

paylaşılmasına karar verildi. 
• İstişare Grubu II. İl Toplantısının Mart veya Nisan aylarında İzmir’de düzenlenme-

sine, İstanbul’un yedekte düşünülmesine karar verildi. 

 

ALINAN KARARLAR 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Platform çalışmalarını, 
Mutabakat Tutanağı ve 
İçtüzük çerçevesinde 

yapmak, 
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TÜRAP İSTİŞARE GRUBU 1. İL/KONYA TOPLANTISI 

KURULAN KOMİSYONLAR 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Arzuları dışında 
katılımcıları herhangi 

bir göreve zorlamamak, 
baskı yapmamak, sevgi, 

saygı ve hoşgörü 
ortamını muhafaza 

etmek 

• Mart ayında Dünya Kadınlar Gününü aile odaklı ele alan bir program ile Mayıs 

ayında aile haftası dolayısıyla etkinlikler yapılması konusu tartışıldı. Katılımcıla-

rımızdan İstanbul’da hizmet veren Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’nin kuruluşu-

nun 40. Yılı münasebetiyle Mayıs 2013’de düzenleyeceği uluslararası programın, 

TÜRAP etkinlikleriyle birleştirilmesinin düşünülmesine ve yapılan planın Sosyo-

Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından raporlanarak İstişare Grubuna sunul-

masına karar verildi. 

• TÜRAP katılımcılarına yönelik eğitim programları istişare edildi. STK’ların eğitim 

taleplerini ve eğitmen kapasitelerini belirleyerek paylaşacakları “Eğitim Almak 

İsteyen/Eğitim Vermek İsteyen Kuruluş Formları değerlendirildi. E-mail üzerin-

den katılımcılarla paylaşılarak eğitim alt yapı çalışmalarına başlanmasına karar 

verildi. 

♦ Eğitim Komisyonu oluşturularak kişi ve kurumların katılım talepleri doğrultu-

sunda bu komisyonda yer almalarına karar verildi:(Nurten Ceceli Alkan /Ankara, 

Gönüllü Eğitimciler Derneği /Ankara, Gülten Aktaş/Bursa, Hayat Vakfı /İstanbul, 

Fatih Kılıçaslan/İstanbul, Necla Koytak/İstanbul, Habibe Keleş/İstanbul, Esma 

Yiğen/Konya , Emine Taşoluk/Konya, Çağdaş Aile Derneği /Konya) 

♦ Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu oluşturularak kişi ve kurumların katı-

lım talepleri doğrultusunda bu komisyonda yer almalarına karar verildi:(Gülgen 

Dural /Ankara, Gülizar Erdoğan/Ankara, Nurten Ceceli ALKAN /Ankara, Hadiye 

Kılıç /Ankara, Emine Türkan Özkul/Ankara, Gülden Aktaş/ Bursa Habibe Keleş/

İstanbul, Necla Koytak/İstanbul, Emel Yıldırım/İstanbul, Emine Taşoluk/Konya, 

Saliha Yonar/ Konya, Ayşe Betül GÜNDAĞ/ Konya, Mediha Ürkmez/Konya, 

EsmaYiğen/Konya, Hatice Cansu/ Konya, Leyla Bak/Konya, Sevgi Sula/ Samsun, 

Halise Mutlu/ Samsun) 

♦ Aile odaklı hizmet veren STK’ların kamu kurumlarıyla olan bağlantıları, yasal 

düzenlemeleri, aile ve aile bireyleriyle ilgili gelişmelerin takibi vb. konulardaki 

çalışmalar için Hukuk Komisyonu oluşturulmasına karar verildi. 

ALINAN KARARLAR 
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TÜRAP ORTAK PROJELERİ 

AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE  

DEĞERLENDİRME PROJESİ AİLEMİZ-P 
 

 

TÜRAP Kurucularından İstanbul Kadın ve Kadın Kuru-

luşları Derneği (İKADDER) tarafından hazırlanan proje 

28 Eylül 2012 tarihinde İstişare Grubu 1. İl/Konya top-

lantısında ortak proje olarak kabul edildi. 

Projenin amacı; bilinçli medya izleyici oranını artırmak, 

toplumun taraflarını temsil eden sivil bir inisiyatif oluş-

turmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/kuruluşlara yayın-

larla ilgili olumlu/olumsuz tepki göstermelerinde rehberlik etmek, böylece önce çocuklar 

olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir. 

Ailemiz Projesi ile T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü “Medya Eylem 

Planı” kapsamında 11 Ocak 2013 tarihinde İKADDER ve Bakanlık  bir protokol imzalan-

dı. 

Programa T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yanı sıra Bakan Yardım-

cısı Aşkın Asan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoğlu, Doç. Dr. Musta-

fa Can, Ayşe Keşir, Amber Türkmen ve Sivil Toplum Kuruluşlarından katılımcılar ile Pro-

je Danışmanı Av. Kezban Hatemi katıldı.Fatma Şahin bir konuşma yaparak şunlara de-

ğindi: “Birçok kez sizlerle bir araya geldik, sizleri dinledik. Bu ça-

lışma için protokol imzalanması gerektiğine inandık. Bunu sürdü-

rülebilir kılmak durumundayız. Değerlerimizi elde tutmalı, olum-

suzu olumluya birlikte çevirmeliyiz. STK’lar ve kamunun işbirliği 

yapmasıyla daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sessiz yığınların 

sesini duyurmalıyız. Zaman işbirliği ve güç birliği zamanıdır. Yapı-

lacak çok işimiz var, ama azmimiz ve gücümüz de var. Niyet hayır, 

hayır akıbet olacak.” dedi. Toplantı Bakan Fatma Şahin ve 

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol’un protokolü 

imzalamalarıyla son buldu. 

Proje kapsamında 23 Şubat 2013 tarihinde Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE) ev 

sahipliğinde ilk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 31 STK’dan 46 temsil-

ci ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 4 kişi iştirak etti.  
İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol, görsel sunumla projenin amacı, gerek-

çesi ve hedeflerini anlattı. Ailemiz Proje Rehberi hakkında katılımcıları bilgilendirerek, 

projenin ilk adımı olan 7’li grupların oluşturulma sürecini, bu süreçten sonra bireysel ola-

rak nasıl tepki vereceklerini ve bu aşamada kullanılacak formları tanıttı.  Katılımcılar 

projenin uygulanması, yaygınlaşması noktasındaki önerilerini, görüş ve sorularını aktar-

dı.  

Proje çalışmaları devam etmektedir. 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Katılımcıların bağımsız, 
özgün yapılarını ve 

kimliklerini zenginlik 
kaynağı olarak kabul 

etmek 
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YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ PROJESİ 

TÜRAP Kurucularından Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği tarafından hazır-

lanan Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi yapılan sanal toplantıyla 7 Kasım 2012 tarihinde 

ortak proje olarak kabul edildi. 

Projenin Kapsamı:  

♦ Hamilelik ve bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi,  

♦ Okul öncesi dönem gelişim özellikleri ve eğitimi, 

♦ Son çocukluk dönemi gelişim özellikleri, alışkanlıkları ve eğitimi, 

♦ Gençlik dönemi gelişim özellikleri; çalışan anne –babanın çocuğu,  

♦ Eşler arasında problem çözme, karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar, 

♦ Yaygın anne-baba tutumları, 

♦ Çocukla sağlıklı iletişim kurma,  

♦ Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları, 

♦ Çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü,  

♦ Çocuğun tüm gelişim evrelerinde anne ve babanın rolünün bilimsel yöntemlerle 

uygulamalı olarak anlatılması, 

♦ İyi bir anne- baba, eş ve evlat olmaya aday bireylerin yetişmesine yardımcı olmak, 

♦ Çocuk sahibi olmaya karar veren eşlere, bilinçli anne baba olma yolunu öğretmek. 

Proje kapsamında 18 Aralık 2012 tarihinde  Yozgat Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştiril-

di. Projenin Yozgat’ta uygulanmaya başlamasına karar verildi.  

TÜRAP Koordinatörü Ayşe Serap Şahiner’in  projeyle ilgili Milat Gazetesi’ne verdiği rö-

portaj 5 Ocak 2013 tarihinde Milat Gazetesi’nde yayınlandı. 

 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Bireysel ve kurumsal 
dayatmalardan, otoriter 

tutumlardan uzak 
durmak, katılımcılar 

arasında eşitlik 
prensibiyle hareket 
etmek, demokratik 
kurallarla çalışmak 

 TÜRAP ORTAK PROJELERİ 
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“14 GÜVENLİK KURALI” PROJESİ 

TÜRAP Aile ve Çocuk Genç Birimi, STK ÇOGEP ortak projesi olan İstanbul Çocuk Suçla-

rını Önleme Derneği tarafından hazırlanan “14 Güvenlik Kuralı Projesi” 11 Şubat 2013 

tarihinde yapılan İstişare Grubu sanal toplantısıyla TÜRAP ortak projesi olarak kabul 

edildi. 

Aşağıda proje kapsamında tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen “14 Kural” 

yer almaktadır. 

 

Akıllıyım, güçlüyüm, cesurum, kendimi güvende hissetmek en doğal hakkım! 

1. Kendi adımı, ailemin isimlerini, adresimi, telefon numaramı ezbere bilirim. 

2.        Birinin benim adımı bilmesi, hatta aile fertlerimin adını bilmesi, onu güvenilir birisi 

yapmaz. 

3.        Bir yere giderken, yanımda tanıdığım biri bile olsa, yetkili bir yetişkine veya aileme 

haber verir, onların onaylarını alırım. 

4.        Birisinin bana dokunması, beni herhangi bir şekilde tedirgin ediyorsa ‘Hayır Do-

kunma Bana’ demekten çekinmem. 

5.        Herhangi bir durum içime sinmezse,”hayır diyebilmek en doğal hakkımdır”, bu kim-

seyi incitmez ve kızdırmaz. 

6.        Asla yalnız kalmam, arkadaşlarımla oynamak, yürümek ve birlikte olmak daha gü-

venlidir. 

7.        Güvenilir bir yetişkine veya aileme sormadan kimseden şeker, hediye ve para al-

mam. 

8.        Güvenilir yetişkinlerin dışındaki kişilerden biri benden yardım isterse ailemin izni 

olmadan yardım etmem.    

9.        Güvenilir kişilerin dışındaki birileri saklamam için bana sır veriyorsa, bunu ailemle 

paylaşırım. 

10.    Yalnızken yardıma ihtiyacım olursa, gözümle üniforma giymiş bir polisin veya jan-

darmanın olup olmadığını ararım. 

11.    Sesim en güçlü silahımdır, tehlikedeysem bağırırım, sesimle yardım isterim. 

12.    Hiç bir araca ailem bana izin vermeden yaklaşmam, sebep ne olursa olsun asla bin-

mem. 

13.    Yanımda beni denetleyen bir yetişkin olmadan denize, suya, göle, nehire, kuyuya, 

hiçbir suya yaklaşmam. 

14.    Bir ortamda tehlike hissedersem, hemen uzaklaşırım, hiç kimse için orada kalmam. 

 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Platformdan ayrılmak 
isteyen kuruluşları, 

katılımcı olarak 
kalmaya zorlamamak ve 

kınamamak 

TÜRAP ORTAK PROJELERİ 
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TÜRAP İLKELERİ 
 
 
 

Aile kurumunun 
yararına yapılan 

çalışmaları 
desteklemek; aile ve 

aile ile ilişkili olan her 
türlü yanlış politik 

karar ve uygulamalara 
karşı çıkmak 

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İLE BAĞLANTILAR 

TÜRAP Kurucularından Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP) tara-

fından 10 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen aile çalışmalarına yönelik toplantıya TC Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve beraberinde bir heyet ile iştirak etti. Ha-

nımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA/İstanbul) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplan-

tıya 70 STK ve kamu kurumu temsilcisi katıldı. Açılış konuşmasını, HEKVA Yönetim 

Kurulu Başkanı Piyale Çitil yaparak, vakıf çalışmaları ve toplantı gündemi hakkında 

bilgi paylaşımında bulundu.  

Ardından TÜRAP Genel Sekreteri Funda Akyol, aile ve aile bireylerine yönelik çatı kuru-

luş faaliyetleri ile STK-Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) desteği ile yapılan Aile Odaklı 

Medya İzleme Projesi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Özlenen Çocuk Derneği

(ÖZLENDER/İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan “Aile Odaklı Medya İzle-

me ve Değerlendirme Projesi AİLEMİZ-P” tanıtımını yaptı. Bakan Fatma Şahin program 

sonunda, olgunlaşmış bir süreçle karşı karşıya olduklarını, GİKAP ile bir protokol imza-

layarak çalışmaları hızlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.  

TÜRAP Genel Koordinatörü, T KAD-BİR başkanı, Ayşe Serap Şahiner başkanlı-

ğında bir heyet (Türkiye Kimsesizleri ve Güçsüzleri koruma Vakfı Genel Başkanı Gül-

gen Dural, Büyük Anadolu Birliği Konfederasyonu 

Genel Başkanı Yusuf Çelik,  ASTKP Genel Başka-

nı Mustafa KİR, TUGEV Genel Başkanı İbrahim 

Erdoğan, Proje Sorumlusu Tuna Çakır, eğitim 

komisyonu üyesi Zehra Altun) 12 Şubat 2013 tari-

hinde,  T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Sayın Fatma Şahin’e makamında bir ziya-

ret gerçekleştirmiştir. 

MAKEDONYA KADINLAR İLERLEME DERNEĞİ VE 

GİKAP KATILIMCILARI TANIŞMA TOPLANTISI 

17 Ekim 2012 tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) ev sahipliği’nde 

Makedonya’da çalışmalarını sürdüren “Kadınlar İlerleme Derneği” ve kurucularımızdan 

GİKAP Katılımcıları bir araya geldi.  

İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV) işbirliği ile gerçekleştirilen tanış-

ma toplantısı, Yönetim Kurulundan Necla Koytak’ın “Her Anne Bir Okul” konulu proje-

nin sunumu ile başladı.  

Katılımcılarının kendilerini ve çalışmalarını anlatmasının ardından dernek temsilcisi 

Esma Sherifi, derneği tanıtarak çalışmalarından bahsetti. 10 yıl boyunca gençlik alanın-

da çalışmalar yapan ekip, 2011 yılında kadın alanında çalışmalarını devam ettirme ka-

rarı aldı. GİKAP katılımcısı UKAD ile iletişim halinde olarak çalışmalarını bizlerle pay-

laşma imkânı bulacak olan derneğe TÜRAP’a katılım için sözlü davette bulunarak, ileti-

şim bilgilerine katılım için gerekli dokümanlar gönderildi. Bu tanışma toplantısının ar-

dından Makedonya Kadın İlerleme Derneği TÜRAP katılımcısı oldu. 
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TÜRAP İLKELERİ 
 
 
 
 

Siyasal kurum ve 
kadrolar karşısında 
bağımsız bir duruş 

göstererek, tüm siyasal 
yapılara eşit mesafede 

durmak 
 
 

HİKMET KOCAMANER İLE AKADEMİK GÖRÜŞME 

7 Kasım 2012 tarihinde Arizona Üniversitesi’nden Hikmet Kocamaner ile TÜRAP Katı-

lımcılarından Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı /İstanbul ev sahipliğinde Dr. Gülsen 

Ataseven (Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/İstanbul), Piyale Çitil 

(Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı /İstanbul) ve Funda Akyol (İstanbul Kadın ve Kadın 

Kuruluşları Derneği/İstanbul)’un da katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.  

Kuruluşların kısa tanıtımlarının ardından, Hikmet Kocamaner aile çalışmaları üzerine 

tez hazırladığını bu kapsamda bir seneyi aşkın Türkiye’de bulunarak aile üzerine çalış-

malar yapan kuruluşlarla görüştüğünü belirtti. Kendisine TÜRAP kapsamında yapılan 

çalışmalar, yapılanması ve projeleriyle ilgili bilgi aktarıldı.  

PROF. DR. NEVZAT TARHAN’I ZİYARET 

TÜRAP Katılımcılarından GİKAP adına Dr. Gülsen Ataseven, İKADDER adına Funda 

Akyol, Genç Diyalog Grubu adına Firdevs Tavukçu, OKEP adına Sevgi Şahbaz,  22 Şu-

bat 2013 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı ziyaret etti.  

Platformumuz ve katılımcılarımızın çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı. Ailemiz-P, 

Toplumsal Cinsiyet ve eşcinselliğin yaygınlaşmasını önlemek konusunda ortak çalışma 

teklifinde bulunuldu. Rektör Tarhan, kadın STK’ları destekleme ve verimliliği artırma-

ya yönelik proje ve programlar geliştiren çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek 

çalışmalarımıza destek sözü verdi. Eşcinsellik konusunun disiplinler arası ele alınması 

için bir çalıştay düzenlenmesine, programın organizasyonunun Üsküdar Üniversitesi 

tarafından yapılmasına karar verildi. 



II. ULUSLARARASI DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 

16-18 Kasım 2012 tarihlerinde Ensar Vakfı tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde “II. 

Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu” gerçekleştirildi.  

Türkiye’den ve Dünya’dan 100’e yakın akademisyenin katıldığı programda ‘Ahlak ve 

Değerler Politikası’ ile “Değerler eğitimi modelleri, değerlerde iyi örnekler, öğretmen 

yeterlilikleri, yöntem ve stratejiler, aile ve kültürler arası farklılıklar konusu, toplumsal 

değişim, medya, sosyal çevre” gibi başlıklar tartışıldı. Programa katılımcılarımızdan  

Özlenen Çocuk Derneği temsilcisi Hülya Azaklı TÜRAP gözlemcisi olarak iştirak etti. 

“YERYÜZÜNÜN DÂHİLERİNİ ARIYORUZ” BAŞLIKLI SEMPOZYUM 

Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından 29 Aralık 2012 tarihinde Bağlarbaşı 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa TÜRAP Katılımcılarından Gökkuşağı İstanbul 

Kadın Kuruluşları Platformu/İstanbul, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/İstanbul ve 

Genç Diyalog Grubu/İstanbul temsilcileri TÜRAP gözlemcisi olarak iştirak ettiler.  

Programda TBMM Üstün Yetenekliler Komisyonu Başkanı Halide İncekara komisyon 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstün yeteneklilerde eğitim konusu ve devletin rolü çok 

yönlü olarak ele alındı. Konuşmacılar tarafından ülkemizde 6500 dahi olduğu, Rusya’nın 

üstün yetenekli çocukların yetiştirilmesinde Osmanlı’nın Enderun Eğitim Sistemini kul-

landıkları ifade edildi. Şair, yazar ve radyocu İbrahim Sadri: “Bir Yeteneğin Ortaya Çıkı-

şı” başlıklı sunumda kendi hayat hikâyesini paylaştı. Program üstün yetenekli iki çocu-

ğun eğitim ve sosyal hayatta yaşadıklarıyla ilgili sunumları ile sona erdi. 

TÜRAP İLKELERİ 
 
 
 

Aile değerlerimizi 
muhafaza etmek, 

konuyla ilgili 
savunuculuk yapmak 
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Erdem Kültür ve Ahlak Dayanışma Derneği’nin bilginin aydınlığında erdemli olmanın 

yüceliğiyle, huzurlu, mutlu ve sağlıklı aileler kurulmasına öncülük ederek, aile kurumu-

nun güçlenmesini sağlamak için evlilik çağına gelmiş ya da evlilik hazırlığı içinde olan 

genç kızlar ve evli hanımlara yönelik Çeyiziniz Hazır mı Projesi 2004 yılından itibaren her 

yıl, 3 bloktan oluşan bir tam günlük eğitimle 8-12 hafta arası değişen sürelerde uygulan-

maktadır.  

Projenin amacı; mutlu aileler kurmaları ve evliliklerini başarıyla yürütmeleri için gerekli 

olan iletişim, sağlık, temel ilmihal bilgileri, ev ekonomisi, ev dekorasyonu, ev idaresi gibi 

çeşitli konularda eğitimli, bilinçli, öz güvenini kazanmış, çözüm üretebilen, hak ve sorum-

luluklarının farkında hanımefendiler yetiştirmektir. 

Eğitimlerin katılımcılara kazanımlarını ölçmek amacı ile ön test-son test uygulaması ya-

pılarak program sonunda katılımcılara “Çeyiziniz Hazır” sertifikası verilmektedir. 

2007 yılında faaliyetlerine başlayan Kır Çiçeği 

Aile Derneği özellikle dezavantajlı kesim olarak 

kabul edilen kızlar ve kadınlar için eğitimini 

öncelikleştirmektedir.  

İlkokuldan başlayarak üniversite öğrencileri de 

dâhil olmak üzere kızlar için bilgilendirme ve 

rehberlik etkinlikleri düzenlemektedir.  Hafta 

sonu cumartesi günleri kadınlara ‘’Baciyan 

Seminerleri’’ adı altında değişik konularda seminer çalışmaları ve evlilere yönelik aile içi 

mutluluğun sağlanması amacıyla zaman zaman bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.  

Ekonomik olarak zorda olan insanlara ayni yardımlarda bulunmak, geliri hayırlı çalışma-

larda kullanılmak üzere yılda bir kez kermes düzenlemek, geziler piknikler gibi sosyal 

etkinlikler tertip etmektedir.    

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 

ERDEM KÜLTÜR VE AHLAK DAYANIŞMA DERNEĞİ/İSTANBUL  
ÇEYİZİNİZ HAZIR MI? EVLİLİĞE HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Evrensel değerleri içinde 
barındıran kültürel kimliğimiz 
ve öz değerlerimizin, aile aile 
kurumunda da yaşanması ve 

yaşatılması için ulusal ve 
uluslararası platformlarda 

çalışmalar yapmak  
 
 

KIR ÇİÇEĞİ AİLE DERNEĞİ FAALİYETLERİ 



SAYI 2 Sayfa 11 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, Kadın Beyan 

Derneği Kicevo ve Kumanovo SUT içerisinde farklı fakültelerin katılımıyla  bir konfe-

rans düzenledi. 

26-27 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen konferansın amacı aile bireylerini bilinçlen-

dirmek. 

Konferansa katılan Psikolog Aaliyah Alimi konuşmasında ailenin öneminden bahsederek 

kadına karşı şiddetin ailenin yıkılmasına sebep olduğuna değindi. Kadına yönelik şiddet 

ve şiddet unsurlarını vurgulayarak bu durumun nedenlerine dikkat çekti. Alınması gere-

ken tedbirler hakkında bilgi verdi. 

Konuşmasında bu konferansların kadınların toplumdaki konumunu artırmaya yönelik 

olduğunu belirterek ayrıca AAG dernek faaliyetlerinin artacağına değindi. 

Dost Eli Derneği 2012 yılı içerisinde yürütmeye başlattığı İçişleri Bakanlığı onayıyla 

yapılan “Toplumda ki Yerim” projesi ile Konya’da yaşayan ve çeşitli nedenlerden dolayı 

boşanmak zorunda kalmış 200 kadın ile 100 çocuğa sosyal, ekonomik ve psikolojik des-

tek vererek topluma kazandırılmaları sağlanacaktır. Proje süreci içerisinde boşanmış 

kadınlara mesleki beceri kazanmaları yönünde KOSGEB aracılığı ile girişimcilik eğitimi 

de verilecektir. 

Ayrıca; çocuklarla anneleri arasında yaşanan çatışmaların giderilmesi için eğitici prog-

ramlar gerçekleştirilecek ve bu annelerin çocuklarına el becerisi kazandırmaya yönelik 

çalışmalar da yapılacaktır. 

Bu kapsamda çocuklarda öz güven duygusu ve başarabilmenin farkındalığını oluştur-

mak için ‘İğne Deliğinden Fotoğraf Çekme’ eğitimi verilecektir. Ayrıca çocukların akade-

mik başarıları değerlendirilerek derslerinde sorun yaşayan çocuklara derslerinde başarı-

larını artırmaları için gerekli eğitim desteği sağlanacaktır. Çocuklara yönelik yapılacak 

çalışmalarla, toplumda örneklerine sıkça rastladığımız parçalanmış aile çocuklarının 

suça meyli önlenecektir. 

Dost Eli Derneği’nin 2012 Temmuz ayı başından itibaren çalışmalarına başladığı boşan-

mış kadınların toplumdaki statülerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayatta yaşam beceri-

lerinin artırılmasına yönelik proje 2013 yılının Haziran ayı sonunda tamamlanacaktır. 

KADIN İLERLEME DERNEĞİ/MAKEDONYA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONFERANSI 

TÜRAP İLKELERİ 
 

Eşitlik adına modernizmin, 
din adına çarpık töre ve 
gelneklerin aile içinde 

kadına, erkeğe ve çocuğa 
biçtiği rollere, aile fertlerini 

ve aile kurumunu olumsuz 
olarak etkileyecek her türlü 
fikir, eylem ve ayrımcılığa 

karşı çıkmak, hurafe ve yanlış 
geleneklerle mücadele etmek 

DOST ELİ DERNEĞİ/KONYA “TOPLUMDAKİ YERİM” PROJESİ 

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 
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II.ULUSLARARASI AİLE KONFERANSI:AİLE VE ŞİDDET 

TÜRAP Katılımcılarından Gazeteciler ve 
Yazarlar Vakfı Kadın Platformu, 24-26 Ka-
sım 2012 tarihlerinde İstanbul Kongre Mer-
kezi’nde “2. Uluslararası Aile Konferansı: 
Aile ve Şiddet” konulu bir program gerçek-
leştirdi. TÜRAP, programın tüm görsel ma-
teryallerinde logosuyla yer aldı.  

14 ülkeden 50 konuşmacının katıldığı konferansta ‘aile ve şiddet’ tartışıldı.  Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve 14 ülkeden 
katılımcıların yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.  

TÜRAP adına programa Dr. Gülsen Ataseven (Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları 
Platformu/İstanbul), Firdevs Tavukçu (Genç Diyalog Grubu/İstanbul), Müleyke Leman 
(İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İstanbul) gözlemci olarak iştirak etti. 

Konferansta ele alınan konular: Aile ve Şiddet Uluslararası Yaklaşımlar, Modernite Sü-
recinde Kadın, Aile ve Şiddet, Aile içi Şiddet ve Hukuki Boyutu, Çocuğa Karşı Şiddet ve 
Sonuçları, Aile ve Şiddet: Dini Perspektifler, Aile içi Şiddet ve Toplumsal Boyutu. 

 

Aile ve Şiddet Konferansı Sonuç Bildirgesi  

24-26 Kasım 2012, İstanbul  

Sosyal hayatın her alanında yaygınlaşan şiddetin aileyi de ciddi şekilde etkilediği bir dö-
nemde İstanbul'da Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu tarafından düzenlenen 
ve 14 ülkeden 30 konuşmacının katıldığı Aile ve Şiddet konferansının sonuç bildirgesidir:  

1. Aile toplumun en önemli kurumudur. Toplumda yaygınlaşan şiddet aileyi de teh-
dit etmektedir. Biz ailenin şiddeti en aza indirecek ilk kurum olduğuna ve şiddetle 
mücadelede aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğine,  

2. Aile birliğinin korunması ve kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirmesi 
için şiddet konusunda devletin aktif görev üstlenerek caydırıcı ve önleyici her türlü 
tedbiri ivedilikle alması gerektiğine,  

3. Bu tedbirler arasında örneğin şiddet uygulayan failin psikolojik destek alması, 
özel ya da devlet çatısı altında danışmanlık ve terapi merkezlerinin açılması, aile 
ombudsmanlık sisteminin yaygınlaştırılması; kolluk birimlerinde, topluma en ya-
kın ilk müracaat yeri olan polis ve jandarma karakollarında aile ve şiddet konula-
rında eğitim almış, tercihen bayan uzman personel görevlendirilmesi gerektiğine, 
çalışmalara destek verilmesi gerektiğine inanıyor ve kamuoyuyla saygıyla paylaşı-
yoruz. 

 

TÜRAP FAALİYET 
ALANINDAN 

 
Aile kurumunu etkileyen tüm 
faaliyetleri aile odaklı olarak 

izlemek,  
aile kurumuna olumlu etkisi 
olan çalışmaları desteklemek 

ve ödüllendirmek. 

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 
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4. Bu konuda sivil toplum 
kuruluşlarının duyarlılık 
ve çalışmalarını destekle-
diğimize, hem birbirleriyle 
hem de devletin ilgili ku-
rumlarıyla işbirliğine git-
melerinin bizi sonuca gö-
türmede daha etkin olaca-
ğına,  

5. Aileyi bir bütün olarak 
kabul etmekle birlikte, 
ailedeki her bir bireyin 
hakları olduğuna ve korunması gerektiğine,  

6. Aile içi şiddetin örtülü yapısı, daha sürekli, sistematik ve bireyin şahsiyeti üzerin-
deki yıkıcı etkisinden ötürü özel olarak ele alınması gerektiğine,  

7. Şiddetin yaygınlaşmasında ve sıradanlaşmasında medyanın büyük etkisi olduğu-
na, oysa toplumu en çok etkileyen medyanın şiddetin önlenmesinde aktif rol alma-
sı gerektiğine,  

8. Eğitimin her aşamasında, özellikle erken dönem eğitim sürecinde şiddetin top-
lumsal yayılımının önlenmesi ve barışçıl çözüm alışkanlıklarının kazandırılması 
konusunun müfredat programlarında yer alması gerektiğine,  

9. Töre cinayetlerinin 'cinayet' olduğuna, örf, adet ve dini inançların şiddetin gerek-
çesi olmadığına; aksine örf, adet ve dinî inançların toplumsal barışı sağlamada 
olumlu rolünün olup bunun ön plana çıkarılması gerektiğine,  

10.  Bir insan hakları ihlali ve haysiyet sorunu olan şiddet ve istismar konusunda 
toplumun duyarlı olup bu duyarlılığın zihniyet değişimine sebebiyet vermesi için 
yapılacak çalışmalara destek verilmesi gerektiğine inanıyor ve kamuoyuyla say-
gıyla paylaşıyoruz.  

TÜRAP FAALİYET 
ALANINDAN 

 
Aile kurumuna zarar veren 

faaliyet ve yayınlara 
bildiri, basın toplantısı vb. 

etkinliklerle tepki 
göstermek, savunuculuk 

yapmak. 

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 
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Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derneği (Yuva-Kur) ile Çukurova İlçe Müftülüğü işbirli-

ğiyle 18 Ocak 2013 tarihinde “Ailede Mutluluk Sanatı” konulu konferans düzenlendi. 

Yuva-Kur'un Eğitim Danışmanı Eğitimci Yazar  Ali Erkan Kavaklı tarafından verilen 

konferansta Kavaklı, “eşlerin birbirlerinden beklentilerinin arttığı, ancak sorumluluk 

yüklenme ve fedakârlıkta bulunmalarının azaldığı bir devirde yaşadığımızı belirterek 

aile ve aile bağlarını yıpratmakta olan etkenler ve bunların çözüm yolları” üzerinde dur-

du. “Bir milletin mutlu ve huzurlu olması, ileriye yönelik atılımlar yapmasının ailelerin 

sağlamlığına bağlı olduğunu, evlilikte mutluluğu yakalamak için her şeyden önce kadın 

ve erkeğe sorumluluklar düştüğünü, çözülmesi zor zannedilen problemlerin sevgi ve kar-

şılıklı hoşgörü ile çözülebileceğini” belirtti. 

Boşanmanın, toplumumuzu içten kemiren felaketlerden biri olduğunu ifade eden Kavak-

lı, ülkemizde boşanma oranlarının giderek arttığını bunun nedeninin de yuvaları kuru-

lurken daha zayıf temeller üzerine kurulduğunu, maddi bir takım çıkarların ön planda 

tutulduğunu bu yüzden de yıkılması daha kolay olduğunu ifade etti. 

YUVA KURMA VE AİLEYİ KORUMA DERNEĞİ/ADANA 
 AİLEDE MUTLULUK SANATI KONFERANSI 

Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE)’nin 40. yılı münasebetiyle 27-29 Mayıs 2013 

tarihleri arasında bir kutlama programı düzenlenecektir. Program detayları aşağıda 

sunulmaktadır: 

PROGRAM  

♦ 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü HİKDE’de; Kahvaltılı Tanışma Toplantısı, Panora-

ma 1453 Gezisi ve Sosyal Tesislerde Yemek, Eyüp Sultan Gezisi ve Eyüp Sosyal 

Tesislerinde Akşam Yemeği.  

♦ 28 Mayıs 2013 Salı günü Eyüp Belediyesi Nikah Sarayı’nda; “Dünden Bugüne 

Türkiye’de Kadın STK’lar” Paneli, Öğle Yemeği, HİKDE’nin 40. Yılı ile ilgili Su-

numlar, Akşam Yemeği, Gala Programı ve Konser.  

♦ 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü HİKDE’de; Brunch, Derneğe Emek Veren Büyük-

leri Anma Programı, Öğle Yemeği, Serbest Zaman, Boğazda Akşam Yemeği ve 

İstanbul’un Fethi Işık Gösterileri. 

HANIMLAR İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ (HİKDE) 

40. YIL KUTLAMA  PROGRAMI 

TÜRAP FAALİYET 
ALANINDAN 

 
Katılımcı kuruluşlardan gelen 

talep ve tavsiyeler 
doğrultusunda, ana konu 

başlıklarıyla 
çalışan Birimlerden, ulusal 

düzeyde platformların 
oluşmasına zemin hazırlamak. 

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 
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Okul Öncesi Eğitim Platformu (OKEP) ülkemizin geleceğine yön verecek olan çocukları-

mızın daha iyi yetiştirilebilmesi amacıyla platform bünyesinde her ay  eğitici eğitimleri 

düzenlemektedir. 

Katılımcılardan gelen talep ve ihtiyaç doğrultusunda  “Çocuk İstismarı”,”Sağlıklı Anne 

ve Çocuk”, “Ailede İletişim”, “Eğitim Kurumlarında Kalite”, “Aile Danışmanlığı ve Temel 

İlkeleri”  başlıklarında eğitimler düzenlenmiştir.  OKEP ocak ayında  Sosyal Hizmet 

Uzmanı Fatih Kılıçaslan tarafından   “Aile Danışmanlığı ve Temel İlkeleri”  eğitimi dü-

zenlemiştir. 35 kişilik bir katılımla gerçekleşen eğitim programında  ailenin önemi, güç-

lendirme politikaları, aile bireylerinde sağlıklı uyum, toplumsal gelişimimizde  ailenin 

işlevi  konuları işlenmiştir. Alınan eğitimlerin, eğitim kurumları yöneticileri ve  eğitimci-

leri üzerinde görülen olumlu etkisi   hedef kitle olan veli ve çocuklara da iyileştirici bir 

katkı olarak geri dönmektedir. 

Tekrarlanan  eğitimler ile hem platform sinerjisi güçlendirilmekte  hem de  ülkemizin 

temel eğitim ayağını teşkil eden okul öncesi eğitim kurumlarında kalite arttırılması he-

deflenmektedir. 

Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nde Kadın Sağlığı Eğitim Projesi bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi proje koordi-

natörü Hülya Aksoy, Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Selma Aydın ve 

vatandaşlar katıldı. 

Hülya Aksoy, yaptığı konuşmada, meme kanseri, menopoz, cinsel yolla bulaşan hastalık-

lar gibi kadın sağlığını ilgilendiren konularda bilgilendirme yaptıklarını belirtti. 

Toplantılarda verilen bilgilerin kadınlar tarafından uygulanması gerektiğini ifade eden 

Aksoy, "“Biz Samsun’da kadınlarımızı kadın sağlığı konusunda bilgilendirmek için bir 

proje başlattık. Lütfen burada öğretilen burada kalmasın, kendinize uygulayın ve bildikle-

rinizi etrafınızda bu eğitimi almamış olanlarla paylaşın. Size dağıtacağımız broşürleri 

etrafınızdaki kadınlarla paylaşırsanız onların da bilgilenmesine yardımcı olmuş olursu-

nuz. Sağlıkla ilgili hiçbir konuda kendinizi ihmal etmeyin" dedi. 

Konuşmanın ardından Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayça Eser tarafından meme kanseri ve 

kadın sağlığıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PLATFORMU/İSTANBUL EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ 

SAMSUN HANIMLAR YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ KADIN SAĞLIĞI 
EĞİTİMİ POJESİ 

TÜRAP FAALİYET 
ALANINDAN 

 
Çeşitli sebeplerle aile 

kurumunun dışında (huzurevi
kreş, yetiştirme yurdu, 
sığınma evi vb.) kalmış 

bireylerin yaşam koşullarını 
iyileştirecek, onlara aile 
ortamının sıcaklığını ve 
güvenini temin edecek 

çalışmaları teşvik etmek 

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 



MART 2013 İTİBARİYLE KARAR ORGANIMIZ VE HABER AĞI GRUBUMUZ  

1.Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derneği /YUVA-KUR-
ADANA      

2.Ankara STK Platformu-ANKARA                                                      

3.Görmeyenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği/
GÖRBİR-ANKARA  

4.İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği / İLKDER-
ANKARA           

5.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı-
ANKARA            

6.Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı-ANKARA                                        

7.Türkiye Kadınlar Kültür Dayanışma Birliği T.KAD-
BİR – ANKARA  

8.Nilüfer Hatun Aile Kültür Sanat Eğitim Derneği-BURSA                   

9.Hanımlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı -
DİYARBAKIR    

10.Erzurumlar Girişimci Kadınlar Derneği /ER-KADIN-
ERZURUM         

11.Mahya Hanımlar Derneği-HAKKARİ                                                     

12.Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği/AKODER-
İSTANBUL 

13.Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği/ERDEM
-DER-İSTANBUL   

14.Felakette Acil Yardım Derneği/FAYDER-İSTANBUL                        

15.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu-
İSTANBUL 

16.Genç Diyalog Grubu/DİYALOG-G – İSTANBUL                              

17.Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği/GÜLDER-
İSTANBUL 

18.Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/
GİKAP-İSTANBUL  

19.Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı /HEKVA-
İSTANBUL  

20.Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE-İSTANBUL                        

21.Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı –İSTANBUL 

22.İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı 
Derneği/AİLE-DER-İSTANBUL  

23.İstanbul Fatihleri İzci Kulübü Derneği (İFİK)- İS-
TANBUL 

24.İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/
İKADDER-İSTANBUL  

25.Kadın Sağlıkcılar Dayanışma Derneği/KASAD-
İSTANBUL 

26.Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği-
İSTANBUL 

27.Okul Öncesi Eğitim Kurumları Platformu/OKEP-
İSTANBUL 

28.Özlenen Çocuk Derneği/ÖZLENDER-İSTANBUL                      

29.Sıcak Yuva Vakfı-İSTANBUL 

30.STK Çocuk ve Gençlik Platformu-İSTANBUL   

31.Uluslararası Kadın ve Aile Diyalog Grubu/UKAD-
İSTANBUL 

32.İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulubü Derneği-
İZMİR 

33.İzmir Yardımlaşma Derneği/İZYAD-İZMİR 

34.Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği-
KARAMAN 

35.Çağdaş Aile Derneği-KONYA 

36.Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği-KONYA                                                           

37.Şehbal Malatya Kültür ve Sanat Derneği-MALATYA 

38.Kırçiçeği Aile Derneği-NEVŞEHİR 

39.Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği –
SAMSUN 

40.Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği-SAMSUN 

41.Doğu ve G.Doğu Bölgesinde Eğ. ve Sosyal Yardımlaş. 
Seven Kadın Derneği-SİİRT 

42.El Birliği Derneği– ŞANLIURFA 

43.İlk Öncüler Eğitim Kültür Sosyal Sağlık Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği/Öncü-Der - ŞANLIURFA 

44.İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı /İGETEV-
İSTANBUL El Birliği Derneği-ŞANLIURFA 

45.Lider Kadınlar İctimayi Birliği-AZERBAYCAN                            

46.Makedonya Kadın İlerleme Derneği/KID-
MAKEDONYA 

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU- TÜRAP 

0507 600 66 36  Web: www.turkiyeaileplatformu.com E-Mail: turkiyeaileplatformu@hotmail.com 
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