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TÜRAP BÜLTENİ
STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP iki yaşında.
Vizyonumuz

Doğal ailenin bütünlüğünü, özdeğerleri referans kabul eden gönüllü ku-

Aile konusunda proje ve politikaların

ruluşların oluşturduğu STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP ikinci yılını

oluşturulma sürecinde aktif rol üstle-

tamamladı. Gerek ülkemizde, gerekse dünyadaki sosyal sorunların çözü-

nerek küresel düşünüp, yerel ve özgün

mü için aile kurumunun varlığı tartışılmaz bir gerçektir. TÜRAP sağlık-

çözümler üretmek; başarılı çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası düzeye
taşıyarak güçlü, sağlıklı doğal ailelerin ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya
ulaşmaktır.

lı nesillerin yetişeceği güçlü, sağlıklı ve doğal aile idealiyle çalışan, yıkıcı, parçalayıcı, gruplara ayırıcı bir bakış açısını reddeden, özdeğerlerimiz
doğrultusunda hizmet eden 54 STK’nın Karar Organında görev aldığı
Türkiye genelindeki tek Aile Platformudur.
TÜRAP, 2014-2015 çalışma dönemi için “AHLAK, AİLE ve TOPLUM”
başlıkları kapsamında “TÜRAP Üyelerinin En İyi Uygulamalarını Yaygınlaştırma Programı”’nı oluşturdu. Bu program çerçevesinde TÜRAP
üyelerinin en iyi uygulamaları belirlenecek, desteklenecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Misyonumuz

“TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu” çalışmalarına devam
ediyor. Komisyonun ilk somut çıktısı, Dr. Mücahit GÜLTEKİN başkanlı-

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultu-

ğında, “Bilimsel Araştırmalarda Kadın-Erkek Farklılıkları” başlığı altın-

sunda, aile kurumu ve bireylerine

da yayınlandı.

yönelik (kadın, erkek, çocuk, genç,
yaşlı, engelli) faaliyet gösteren STK’lar

“TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu” yapılanma dönemini tamamladı.

arasında; iletişim ağı oluşturmak,
bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma

“Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP çalışmalarına
devam ediyor.

zemini hazırlamak, projeler üretmek,

Bülten içeriğinde bu çalışmalar ve TÜRAP ve üyelerinin diğer faaliyetle-

üretilmiş olan proje ve politikaları

riyle ilgili özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

etkileyecek çalışmalar yaparak doğal

Saygılarımızla…

ailenin statüsünü yükseltmektir.

TÜRAP 4. İl Toplantısı / Karaman

TÜRAP Genel Sekreterliği

Hayat Vakfı

Bağımlılıkla Mücadele Komisyon Top.

İKADDER AİLEMİZ-P Çalışmaları

TÜRAP İSTİŞARE GRUBU IV. İL TOPLANTISI/KARAMAN
TÜRAP İstişare Grubu 4. İl Toplantısı, 1-2 Mart 2014
tarihlerinde Karaman’da Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi
ev sahipliğinde, Mümine Hatun Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Programın ikinci günü Karaman Tarih
ve Kültür Gezisi yapıldı.
Açılış konuşmalarını Karaman Belediye Başkanı Dr.
Kamil Uğurlu ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
Hilal Uğurlu yaptı.
Karaman İl Toplantısı organizasyonu ve ev sahipliğinden ötürü Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal
Uğurlu ve Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Zeliyha Akcan’a plaket takdim edildi.
Zeliyha Akcan, Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin çalışmalarını ve Karaman Kent Konseyi işbirliğiyle yapılan “İki Cihan Saadeti Projesi”ni görsel olarak
sundu.
Yardımcı Doç. Dr. Hatice Yalçın ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aliye Çınar, birer konuşma yaparak Karaman’ın aile yapısı ve aile okulu çalışmalarını aktardı.
TÜRAP üyelerinden Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü
Derneği/İstanbul, Aile Akademisi Derneği/Bursa ve Bağımsız Yaşam Derneği/İstanbul görsel sunum eşliğinde
proje ve etkinliklerini tanıttı.
Genel Koordinatör, Genel Sekreter, Muhasebe Raporu
ve Komisyon Çalışma Rehberi Piyale Çitil; Danışman/
Denetleme Grubu Raporu Büşra Filiz Kafadar tarafından sunuldu.
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TÜRAP İSTİŞARE GRUBU IV. İL TOPLANTISI | KARAMAN
Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER/İstanbul) ve Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP/
İstanbul)’nun TÜRAP’a üyelik başvuruları değerlendirildi. Kuruluşların çalışmaları ve kapasiteleri hakkında
temsilcileri tarafından bilgi sunuldu. Oybirliğiyle üyelikleri kabul edildi.
Gençleri iletişim ağında buluşturan TÜGAP ile TÜRAP
Üyeleri arasında, üniversitelerde gerçekleştirilecek organizasyonlarda ve akademik çalışmalarda işbirliği yapılmasına karar verildi.
Aile Akademisi Derneği/Bursa’nın Komisyon Başkanlığını yürüttüğü “Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu”nun Stratejik Planı sunuldu ve oybirliğiyle kabul
edildi.
Bu kapsamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının aile ve aile bireyleri (kadın-erkek-çocuk) üzerindeki
olumsuz etkilerine yönelik eleştirel bir farkındalık kazandırmak için 3 hedef belirlendi:
•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin bilimsel tutarlılığının sorgulanması,

•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin esas alındığı kültürün sorgulanması,

•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikalarının sonuçlarına ilişkin göstergelerin analizi.

TÜRAP üyelerinden Çağdaş Aile Derneği/Konya tarafından yürütülen “Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın
Projesi” ve Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
tarafından hazırlanan “Maket Uçak Projesi” hakkında
bilgi paylaşıldı.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU
“TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu” 1-2 Mart 2014 tarihlerinde Karaman’daki
4. İl İstişare Kurulu Toplantısında kuruldu. Komisyonun koordinasyon ve genel sekreterliğini üyelerimizden Bağımsız Yaşam Derneği /BAYDER üstlendi. Komisyon Üyeleri arasında; Çağdaş Aile Derneği, Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/ T-STK
ÇOGEP, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği/AYBUDER yer almaktadır.
Komisyon üyeleri bağımlılık alanında kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

BAYDER’İN ÇALIŞMALARI
Sosyal Medya Çalışmaları
Farkındalık oluşturmak, önleyici, koruyucu çalışmalar hakkında bilgi vermek ve gençlere moral/motivasyon sağlamak amacıyla derneğin web sitesi ve resmi facebook sayfası açılmıştır. (www.facebook.com/BagimsizYasamDernegi www.BAYDER.com.tr)
Türkiye Genelinde Bağımlılık Araştırması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “14-19 Yaş Arası Eğitime
Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması” ihalesine Üsküdar Üniversitesi ve Genar ile birlikte ortak proje sunulmuştur. BAYDER öncülüğünde Türkiye genelinde
20.000 öğrenci ve 100 Rehberlik hocası ile anket çalışması yapılması planlanmıştır.
Çalışmalar dört yılda bir tekrarlanacak ve bağımlılıkla alakalı istatistiki bilgiler elde
edilecektir.
İSTKA Projesi
Bağımsız Yaşam Merkezi Projesi; Sokak Çocuklarının ve Madde Bağımlısı Gençlerin
Sanatsal Aktivitelerle Rehabilitasyonu ve İstihdamı Projesidir. Kalkınma Ajansı tarafından onaydan geçirilmiş ve mülakata hak kazanmıştır. Proje Ortakları Üsküdar Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’dir.
Bu projede çocuklarda yer alan davranış eksikliklerinin giderilmesine yönelik yazılacak 8’i kısa ve 1’i uzun metrajlı toplam 9 film yer alacaktır. Kısa metrajlı filmler, grubun sosyal hayata katılımına yönelik olup, uzun metrajlı filmler ise nihai yararlanıcılara hitap etmektedir. Filmlerde yer alan karakterler, grupta yer alan sokak çocukları
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TÜRAP BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU
tarafından canlandırılacaktır. Çekimler öncesi ve sonrasında verilecek 2
aylık teorik ve pratik mesleki eğitimlerle, katılımcıların sinema ve televizyon sektörlerinde ara eleman olarak istihdam edilmesine imkan sağlanması ve böylece gruptaki sokak çocuklarının yaşam kalitelerinin arttırılmasıyla, sosyal hayatta fırsat eşitliği sunulması amaçlanmaktadır.
Tedavi Çalışmaları
BAYDER, Madde Bağımlılarının tedavisi için NP (Nöro Psikiyatri) Hastanesi ile protokol imzalamış ve ortak çalışmalara başlamıştır. Daha çok
eroin bağımlısı olan gençlerin bu protokolle uygun şartlarda tedavi edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında bağımlı bir genç hastaneye
yatırılmış, tedavi olduktan sonra eski arkadaş çevresinden uzak tutulmak
ve rehabilitasyonuna katkı sağlamak için başka bir muhite taşınmalarına
yardımcı olunmuştur.

İKADDER’İN ÇALIŞMALARI
TÜRAP Birimlerinden T-STK ÇOGEP’in “Bağımlılık Komisyonu” Koordinasyonu ve Genel Sekreterliği İKADDER tarafından yürütülmektedir.
İKADDER bağımlılıkla ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve
kongrelere bir temsilci ile katılmakta ve katkıda bulunmaktadır
(Üsküdar Üniversitesi, İst. Çapa Tıp Fakültesi Uluslararası C4 toplantıları, Yeşilay Cemiyeti tarafından oluşturulan “Türkiye Alkol Politikaları
Platformu/ TAPP” toplantıları)
İKADDER, TAPP’da Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.)
Ataşehir/İst. Kaymakamlığı “Bağımlığı Önleme” çalışmaları kapsamında
oluşturulan komisyonda üyedir. Yapılan eylem planı çerçevesinde İKADDER eğitmenleri ilçede konu ile ilgili eğitimler verecektir.
22 Nisan 2014 tarihinde Gülnihal Derneği/Diyarbakır’da Uyuşturucu ve
Madde Bağımlılığında Gençleri ve Aileleri Koruma Projesi /UYMA kapsamında eğitim semineri vermiştir.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP BAĞIMLILIK KOMİSYONU
AYBUDER ÇALIŞMALARI
Sadece 3 odası bulunan bir daireyi hem dernek merkezi olarak kullanan,
hem de tedavi rehabilitasyon çalışmalarını yürüten AYBUDER; hiçbir
kimyasal ilaç kullanmadan hayata dönen en ağır iğne bağımlıları için bir
umut kaynağı olmuştur.
2 yılda en az 2500 kişiye telefon, yüz yüze görüşme ve e-mail yoluyla
ulaşmıştır.
En az 120 kişiye kalıcı hizmet vermiştir.
2 büyük üniversiteden en az 300’er kişilik öğrenci gruplarına ve akademik
kadroya seminerler vermiştir.
1 üniversitenin derslerine eğitim vermek için katılmıştır.
10 farklı bölgedeki ailelere bilinçlendirme seminerleri düzenlemiştir.
Onlarca televizyon programına katılmıştır.
Derneğin belgeselleri çekilmiş, haberlerde ve yazılı basında yer alarak
milyonlara ulaşmıştır. AYBUDER’in başarısının sırrı, “damdan
düşme” hikâyesidir.
Bir bağımlının, karşısında iyileşmiş bir bağımlıyı gördüğünde bu işin
olabileceğine dair duyacağı inanç temel hareket noktasını
oluşturmaktadır.
İlk aşamada bağımlılıktan kurtulanlar nasıl yapıyorsa onun da
yapabileceği anlatılmakta, farklı bir yerde de aile konuyla ilgili
bilgilendirilmektedir.
Bağımlılık ömür boyu sürecek bir hastalık olduğu için, aile son derece
önemlidir. Aile ve bağımlı kişi; gelişime ve değişime açıksa, iyileşmede ilk
yolculuk başlamaktadır.
Ailenin hastalığı tanıması, bağımlısına nasıl davranması gerektiğini
öğrenmesi ve tedavi rehabilitasyon konusunda mücadele verilirken bu
sürecin, AYBUDER binasında kalarak geçirilmesi gerekmektedir.
Öncelikli hedef hiçbir şey kullanmadan geçirdiği ayıklık halinin
süresini uzatmaktır. Bağımlı için en kritik zaman, kaybettiği özgüvenini
kazanması için ihtiyaç duyduğu bu dönemdir.
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TÜRAP TOPLUMSAL CİNSİYET VE AİLE KOMİSYONU
1-2 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen TÜRAP İstişare Grubu 3. İl/Bursa toplantısında Aile
Akademisi Derneği/Bursa koordinatörlüğünde, “TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile
Komisyonu” kurulmasına karar verilmişti.
Yapılan Çalışmalar:
1. Komisyon; tanışma ve çalışma çerçevesini oluşturma amacıyla ilk toplantısını, sanal
ortamda yapmıştır.
2. İkinci toplantı, 16 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da İKADDER’in ev sahipliğinde
gerçekleşmiştir. Toplantıya Aile Akademisi Derneği, İKADDER, ÖZLENDER, Hazar
Derneği ve İMHAD katılmıştır. Ayrıca toplantıya TÜRAP Danışmanı Prof. Dr. Ayşen
Gürcan ve Danışman/Denetleme Grubu üyesi Dr. Gülsen Ataseven de iştirak etmiştir.
Toplantıda;
a.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunumu yapılmış,

b.

Faaliyet planı ve programının çıkarılması ayrıntılı olarak ele alınmış,

c.

Komisyonun 2014 yılına ilişkin stratejik çalışma planının 1 Şubat 2014 tarihine kadar
Aile Akademisi Derneği tarafından hazırlanmasına; Prof. Dr. Ayşen Gürcan
tarafından incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verilmiş,

d.

Komisyon üyelerinin haberleşmesi için e-mail grubu kurulmasına karar verilmiş ve bu
kararlar belirtilen tarihlerde uygulanmıştır.

3. Komisyon Stratejik Planı 1-2 Mart 2014 tarihlerinde Karaman’da gerçekleştirilen TÜRAP
4. İstişare Grubu İl Toplantısı’nda oylamaya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Stratejik plan; stratejik amaç, 3 stratejik hedef ve 9 faaliyetten oluşmaktadır.
4. Komisyon Başkanlığı, Stratejik Plan’ın uygulanabilmesi için bir iş bölümü tablosu ve
faaliyet akış şeması çıkarmış ve komisyon üyelerine e-mail yoluyla ulaştırmıştır.
5. Öngörülen stratejik hedeflere ulaşılması için planlanan 9 araştırma kitapçığının
hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. “Aile Akademisi Aile Politikaları ve
Mevzuat Takip Komisyonu” üyeleri arasında konu gündeme getirilmiş, Dr. Mücahit
Gültekin, Uzm. Psk. Meryem Şahin ve Sosyolog Gülay Öncin bu konuda görev almışlardır.
6. Stratejik Plan’ın birinci hedefinin 2. Faaliyeti olan “Bilimsel Araştırmalarda Kadın-Erkek
Farklılıkları” isimli çalışma bitmiştir. Dr. Mücahit Gültekin’in hazırladığı çalışmada yerli
ve yabancı 66 bilimsel araştırma incelenmiş, araştırma sonuçları gruplandırılarak
aktarılmıştır. Araştırmaya www.turkiyeaileplatformu.com adresinden ulaşılabilir.
7. Araştırma kitaplarının 2014 yılı içerisinde bitirilip, kitaplara dayalı olarak hazırlanacak
sunumlar eşliğinde eğitimci eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP ORTAK PROJELERİ

AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ/AİLEMİZ-P
“Aile değerlerine saygılı, çocukların ve gençlerin duygusal ve zihinsel gelişimlerini
önemseyen, sorumlu, bilinçli bir medya” sloganıyla yola çıkan İstanbul Kadın ve
Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER), Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi (AİLEMİZ-P)’ni hazırladı.
Ailemiz-P, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP), Türkiye STK Çocuk ve Genç
Platformu (T-STK ÇOGEP) ve Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu
(GİKAP) katılımcısı gönüllü kuruluşlar tarafından kabul gördü, ortak proje olarak
seçilerek, Türkiye genelinde etkinlik zemini buldu.
Araştırmalar, ülkemizde izleyicilerin % 85’inin televizyon yayınlarından şikâyetçi
olduğunu, ancak sadece % 2,5’inin tepkilerini ilgili kurumlara ilettiklerini göstermektedir. AİLEMİZ-P, tepkilerin ilgili kurumlara iletilmesinde kolaylaştırıcılık ve
rehberlik fonksiyonu görecektir. Bu kapsamda gönüllü kuruluşların desteği ile
yürütülen önemli bir sosyal sorumluluk projesi özelliği taşımaktadır.
Projenin Amacı; “Bilinçli medya izleyici oranını artırmak, toplumun taraflarını
temsil eden sivil bir inisiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/
kuruluşlara yayınlarla ilgili olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde rehberlik
etmek, böylece öncelikle çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir.”
T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından “2013 Yılı için
Yardım Yapılacak Proje Konuları” içinde “Aile ve Kültürel Değerlerin Korunmasına Yönelik Projeler” kapsamında TÜRAP Ortak Projesi “Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi (AİLEMİZ-P)”, hibe almaya hak kazandı.
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile protokol imzalandı. Türkiye genelinden 50 STK ile işbirliği sözleşmesi yapıldı. İzmir, Diyarbakır, Adana, Konya, Samsun, Malatya, Karaman ve İstanbul’da tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.
Her ay reytingi yüksek ve sosyal medyada en çok konuşulan programların yer aldığı anketler yayınlamaya, anketler sonucunda belirlenen programlara olumlu/
olumsuz tepkiler verilmeye devam edilmektedir.
2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle “Aile Eğitim Programı/AEP Eğitici Eğitimi” yapılması planlanmaktadır. Bu eğitime İKADDER’le işbirliği sözleşmesi imzalayan STK’ların temsilcileri iştirak edecektir.
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ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEMEDE 14 GÜVENLİK KURALI PROJESİ
İstanbul Çocuk Suçlarını Önleme Derneği tarafından hazırlanan TÜRAP’ın Ortak
Projelerinden “Çocuk İstismarını Önlemede 14 Güvenlik Kuralı” Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. 14 Güvenlik Kuralı, 14 sanatçı tarafından seslendirilerek çocukların dikkatini çekecek şekilde video ve ses kayıtları televizyonlarda, radyolarda çocukların görebilecekleri her mecrada kullanılacaktır.
Aşağıda proje kapsamında tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan “14 Güvenlik Kuralı” yer almaktadır.
14 GÜVENLİK KURALI
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 Dokunma Bana” demekten çekinmem.
5. Herhangi bir durum içime sinmezse, “Hayır diyebilmek en doğal hakkımdır”, bu kimseyi incitmez
ve kızdırmaz.
6. Asla yalnız kalmam, arkadaşlarımla oynamak, yürümek ve birlikte olmak daha güvenlidir.
7. Güvenilir bir yetişkine veya aileme sormadan kimseden şeker, hediye ve para almam.
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 jandarmanın 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 binmem.
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 BÜLTENİ
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KURULUŞLARLA BAĞLANTILAR

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI / ANKARA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunda, TÜRAP Danışmanlarından Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, TÜRAP Üyelerinden Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği (T-KADBİR)/Ankara, Aileyi
Koruma ve Destekleme Derneği (AKODER)/İstanbul, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)/İstanbul, Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER) /İstanbul
ve Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı/İstanbul yer almaktadır.
Danışma Kurulu, ikinci toplantısını 21 Mart 2014 tarihinde Genel Müdür Ömer Bozoğlu başkanlığında Ankara’da gerçekleştirdi. Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan toplantıya üyelerimiz de iştirak etti.
Danışma Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü
Ömer Bozoğlu, aileye yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin genele yayılması gerektiğini
söyledi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında; Aile Haftası içinde yapılması planlanan ve çalışmaları sürdürülen 6.
Aile Şurası başta olmak üzere Genel Müdürlüğün devam eden çalışmaları ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:
1. “Aile Merkezli Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetler” konulu VI. Aile Şurası’nın alt konu başlıkları ve komisyonlarla ilgili görüşler alındı ve öneriler doğrultusunda başlıklara açıklama yazılması ve revize edilmesi kararlaştırıldı. Oturum başkanı ve yardımcıları belirlendi.
2. “Ülke Aile Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanması ile ilgili yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut eylem planlarından aileyi ilgilendirenlerin bir klasör haline getirilerek Danışma
Kurulu Üyeleri ile paylaşılması kararlaştırıldı.
3. “Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Rehber” kitapçık hakkında, içerik, katkı verebilecek isimler ve
editöryel çalışmayla ilgili öneriler alındı. Bir komisyon marifeti ile çalışmanın yürütülmesi kararlaştırıldı.
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KADIN VE DEMOKRASİ BULUŞMASI / KADEM
Kadın ve Demokrasi Derneği organizatörlüğünde 8 Mart 2014 tarihinde Ataköy/Sinan Erdem Spor Salonu’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Kadın ve Demokrasi Buluşması” programında; Türkiye
Aile Platformu (TÜRAP) ve TÜRAP Üyelerinden İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği /İKADDER, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP), Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER), Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği (AKODER), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Hazar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma
Derneği (KASAD), Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER), Hanımlar
İlim ve Kültür Derneği (HİKDE) ve İnsani Değerler Platformu (İDEP) temsilcileri kurumlarını tanıtmak amaçlı stant açtı.
TÜRAP faaliyetleri ve ortak projeleri hakkında il dışından gelerek stant açan
diğer STK’lara bilgi verilerek iletişim ve işbirliği sağlandı.
Detaylı Bilgi:
http://kadem.org.tr/portfolio/8-mart-kadin-ve-demokrasi-bulusmasi

“KADINA ŞİDDET İLE MÜCADELEDE KOORDİNASYON” KONFERANSI
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından düzenlenen
“Sultanahmet Buluşmaları” toplantılarının 2.’si olan “Kadına Şiddet İle Mücadelede
Koordinasyon” konulu konferans, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkıları ile 8
Nisan 2014 tarihinde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesi, sorun ile mücadelede kalıcı bir çözüme ulaşmak ve siyasal kararlılıkla birlikte kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan konferansa; akademisyenler, uzmanlar, politika
belirleyicileri ve uygulayıcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve TÜRAP temsilcisi iştirak etti.
Konferansa kadına şiddet ve birçok alanda uzman Prof. Dr. Evan Stark konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Stark; interaktif ortamda gerçekleştirdiği
sunumunda, grafiklerle yıllara göre şiddetin uluslararası yansımalarını
paylaştı.
Program, Kartal Doğa Koleji öğrencileri tarafından verilen ritim konseri
ile son buldu.

TÜRAP BÜLTENİ
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GÜLBERENK DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ
Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği tarafından “Atık Materyal Değerlendirme
Yarışması” düzenlendi. Birbirinden orijinal ve güzel eserlerin katıldığı yarışmanın
yarı finali Altınoluk salonlarında, finali ise İlim Araştırma Merkezi salonlarında
gerçekleşti.
Yarışmada, İstanbul Anadolu yakasından Hatice Melek Çilek gece lâmbası projesiyle birinci, pet şişe ve kapak kullanarak yaptığı avize ile Ankara’dan Zehrâ Nur
Erbaş ikinci ve İstanbul Avrupa yakasından Yusuf Tâha Kımırtı eski oyuncak arabaları birleştirerek elde ettiği yarış arabası projesiyle üçüncü oldu.
Ayrıca Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği, İstanbul’da her ayın ilk Cumartesi ve
Pazar günleri programlar gerçekleştirmekte, Anadolu turneleriyle binlerce çocuğa
ulaşmaya devam etmektedir.

GÜLNİHAL DERNEĞİ
• Gülnihal Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyelerine yönelik
bir kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programına eğitimci yazar Sema
Maraşlı konuşmacı olarak katıldı. Yazar Maraşlı yaptığı konuşmada, günümüz toplumunda yaşanan aile problemlerine alternatif çözümler önerdi. Günümüzde değişen toplum telakkilerinin aile yapımızı ciddi anlamda tehdit
ettiğini belirten Maraşlı, bu problemlere kendi toplumsal değerlerimizden
kopmadan çözümler bulunması gerektiğini belirtti. Program soru-cevap bölümü ile sona erdi.
• Gülnihal Derneği’nin Diyarbakır Valiliği işbirliğiyle düzenlediği “Can Boğazdan Çıkar” adlı seminere yazar Mehmet Ali Bulut konuşmacı olarak katıldı.
Konuşmasında ana tema olarak kan gruplarına göre beslenmeyi anlattı.
• Diyarbakır’ın Bağlar semtinde ortaokul öğrencilerine sosyal hayata hazırlık
kapsamında sinema etkinliği düzenlendi.
• 700. Yıl Ortaokulu ile ortaklaşa yürütülen “Bağlarda Sağlıklı Gençler Eğitimli Anneler” SODES Projesi kapsamındaki Masa Tenisi Kızlar Takımı Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvasında
üçüncülük derecesine girdi.
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HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI / HAYAT VAKFI
Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi, çocukların yanı sıra ailelerin eğitimine de önem vermektedir. Bu kapsamda “Toplumsal Cinsiyet” konusunda, Zümra Altunterim tarafından Hayat Vakfı Konferans Salonu’nda
1 Şubat 2014 tarihinde bir seminer verilmiştir.
Hayat Vakfı Çocuk Hizmetleri Koordinatörü Dt. Saadet Avcı ve Çocuklar
Sokakta Solmasın Proje Yönetmeni Hatice Şen, Adıyaman’da 2012 yılının Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve Nisan 2013 tarihinde resmi
açılışı yapılan Adıyaman Çocuk Merkezi’ni ziyaret etti. Adıyaman Çocuk Merkezi gönüllüleri ile bir
kahvaltı programında bir araya geldi.

Bilgiyolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM)
2005 yılında kurulan yaklaşık 250 üyesi olan BİLSAM yaptığı çalışmalarla uzun vadede gelişerek
bir okula, bir ekole, bir mektebe dönüşmek, ürettiği değer ve sağladığı toplumsal katkıyla iyi bir insan, erdemli bir toplum, özgür bir ülke ve anlamlı bir dünya oluşturulması sürecine katkı sağlayan
sivil toplum kuruluşudur.
Yaşadığı zaman ve zeminle ilgili farkındalık geliştiren akademisyen, eğitimci, kamu görevlisi ve işadamı hemen her meslekten birikim ve tecrübe sahibi olan ve çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle
kurulan BİLSAM, “İnsan, Bilgi ve Farkındalık” sloganıyla yola çıkmaktadır.
BİLSAM’ın temel amacı; bilgi çağında, bilgiden hareketle Anadolu kültürünün yerel değerlerini, İslam kültürünün manevi değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemek, projeler gerçekleştirmek ve bu ülkemizin entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır.
BİLSAM Çalışmalarından:
• 26- 27 Nisan 2014 tarihleri arasında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ulusal sempozyumlar

kapsamında BİLSAM tarafından düzenlenen sempozyumların beşincisi, “21. Yüzyılda İslâm Dünyasının Gelecek Tasavvuru” ana
temasıyla gerçekleştirilmiştir.
• BİlSAM Kadın Platformu tarafından düzenlenen, Eğitimci–Yazar

Necla KOYTAK’ın konuşmacı olduğu, “Kadın Kimliğinin Yeniden
Tanımlanması” konulu konferans İl Genel Meclisi Salonu’nda

TÜRAP BÜLTENİ
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İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU / İDEP

Kaybolmaya yüz tutan değerleri canlandırmak üzere toplumu harekete geçirecek belirli süreli etkinlikler düzenleyip, bu etkinlikleri
kampanya olarak ilan edip afişlerle duyuran ve afişlerde ilan edilen
maddelerin uygulanması tavsiyesiyle fert fert her bireyin çözümün içinde yer almasını amaçlayan İDEP, "Sebat" konulu 20132014 döneminin 4. kampanya afişini hazırlamıştır.

KADIN SAĞLIKÇILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ (KASAD)
6 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü’nde, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D) organizasyonunda Bahar Sempozyumları kapsamında “Çocuklarımız ve Biz Sempozyumu” gerçekleştirildi.
Sempozyum kapsamında “Çocuklar baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji çağının ve ağının içindeler,
tuzaklar çok ve cezbedicidir. Anne ve babalar, çocuklarla hayat şartlarının getirdiği iş yükü nedeni ile
fazla ilgilenememekte, çocuklar bakıcı insafına bırakılmaktadır, oysa anne ve babalara bu konuda çok
fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Tüm aile fertleri değerlidir, aile bir bütündür”
mesajı verildi. Yazar Özkan Öze konuşmasında; Çocuğun dış dünyanın zararlı etkilerinden korunması
için, sağlam bir din ve vicdan muhasebesi yapabilmesi önemlidir” diyerek, bunun çocuğa nasıl verileceğini ve çocuk Allah’ı sorduğunda nasıl cevap verilmesi hakkında bilgi verdi. Sempozyumda
Prof. Dr. Kemal Sayar “Çocuk telaşla büyütülmektedir” vurgusu yaptı.
Asım Yapıcı, “Efendimizin (SAV) Dilinden Çocuk Hakları”
konusunda Doç. Dr. Huriye Martı, “Aile Arkadaş ve
Çevre Etkileşimi” konusunda Yrd. Doç. Dr Osman Sezgin,
“Çocuk ve Oyun” konusunda Klinik Psikolog Mehmet
Teber görüşlerini paylaştı.
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU / TÜGAP
TÜGAP gelecek nesillere rehberlik edecek donanımlı gençler yetiştirmek amacıyla
2013 Nisan ayından beri çalışmalarını platform/sivil toplum kuruluşu kimliği içinde
yürütüyor.
TÜGAP’ın Etkinliklerinden
• İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) ile Ailemiz Projesi çer-

çevesinde ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.
•

Sonbahar Grubu, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Genç Tebessüm

Derneği işbirliği ile Suriyeli 3 mülteci aileye bir yıl boyunca geçimleri için katkıda bulunmaktadır,
•

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği ile ‘’Tebessüm Buluşmaları” programında gençler ve annelerine yönelik programlar gerçekleştirilmektedir.

•

Sporcu Kadınlar Dayanışma Grubu (SPORKAD) ile TÜGAP’ın Spor Kulübü işbirliğiyle genç kızlara güvenli ortamlarda aktif spor yapma imkanı sağlanmaktadır.

•

8 Mayıs 2014 tarihinde Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER) organizatörlüğünde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Avrupa’da Müslüman Kadın İmajı
Uluslararası Kongresi”ne iştirak edilmiştir.

•

TÜGAP’ın sosyo-kültürel etkinlikler kapsamında; Eş Zamanlı Tarih Okumaları Eğitim Seminerleri, 6 Kıta 7 Renk Eğitim Seminerleri, Pratik İngilizce Konuşma Kulübü, geziler, çay ve kahvaltı
programları gerçekleştirilmektedir.

TÜRKİYE HAPKİDO FEDERASYONU
Hapkido Federasyonu ve WAHA (Dünya Hapkido Federasyonlar ve Dernekler Birliği) Dönem Başkanı Şükrü Kınataş, 2014 yılı faaliyetleri arasında yer alan 7. İran Hapkido Seminerini İran’da gerçekleştirdi.
Üç gün süren seminerde önce yalnız antrenörlere,
daha sonra ise antrenörlere, çocuklara ve kadınlara
antrenman programı uygulamalı olarak sunuldu.
WAHA’nın her ay iki ayrı ülkede seminerleri yapılmaktadır. Mayıs ayı seminerleri; 17-22 Mayıs 2014
Fas, 24-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Kore’de yapılacaktır.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP ÜYELERİNİN
EN İYİ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMI
Programın Amacı:
Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Yaşanan ahlaki çöküş, cinayet, istismar, şiddet, madde bağımlılığı, cinsel sapmalar
vb. başlıklarla bir bulaşıcı hastalık gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz etmektedir. Bu noktada özgün, yerel, sürdürülebilir etkinlik ve projelerle güzel ahlakın ve evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve özdeğerlerimizin toplumda yerleşmesi için TÜRAP tarafından bu PROGRAM oluşturulmuştur.
Programın Dayanağı:
TÜRAP’ın Vizyonu; aile kurumu ve bireyleri konusunda, proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif
rol üstlenerek küresel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek, başarılı çalışmaları ulusal ve uluslararası
düzeye taşıyarak güçlü, sağlıklı doğal aileler ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır.
TÜRAP’ın Misyonu; aile kurumu ve bireylerine yönelik faaliyet gösteren STK’lar arasında iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare, işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak doğal ailenin statüsünü
yükseltmektir.
TÜRAP’ın vizyon ve misyonu doğrultusunda, “AHLAK, AİLE ve TOPLUM” başlıkları altındaki çalışmalarda
TÜRAP üyelerinin en iyi uygulamaları belirlenecek, desteklenecek, yaygınlaştırılacak ve seçilen üç proje
ödüllendirilecektir.
Programın Kapsamı:
Program üye STK’ların TÜRAP’a sunacağı projelerden oluşur. 2014-2015 dönemi için Programın kapsamı
“AHLAK, AİLE ve TOPLUM” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede;
•

Toplumun her kesiminde ahlaki değerlerin yaygınlaşması

•

Aile bireyleri (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) açısından ahlaki değerler

•

Ailede ahlaki değerler

•

Medya ve ahlaki değerler

•

Spor ve ahlaki değerler

•

Eğitim kurumlarında ahlaki değerler

•

Sanat ve ahlaki değerler vb. başlıklarda hazırlanan projelerle başvuru yapılabilir.

Başvurusu kabul edilen projeler görsel materyallerinde TÜRAP logosunu kullanabilirler.
Programa Kimler Projeleriyle Katılabilir:
Programa sadece TÜRAP Üyesi STK’lar (İstişare Grubu ve Haber Ağı Grubu) katılabilirler. Kuruluşlar bir
veya daha fazla teklif sunabilirler. İletişim Ağında yer alan STK’lar üyelik prosedürünü tamamlayarak başvurularını yapabilirler.
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TÜRAP ÜYELERİNİN
EN İYİ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMI
Hangi Projelerle Katılabilirsiniz:
Programa proje, etkinlik, kampanya vb. faaliyetlerinizle katılabilirsiniz. Halihazırda uygulamakta olduğunuz, tecrübeli olduğunuz bir alan ve hedef kitleye yönelik bir projeyle başvurunuzu
yapabilirsiniz.
Takvim:
10 Mayıs 2014– Programın İlanı
10 Mayıs 2014 -10 Temmuz 2014 – Başvuruların Kabulü
10 Temmuz 2014-10 Nisan 2015 – Projelerin Uygulanması
10 Nisan 2015-30 Nisan 2015 – Nihai raporların TÜRAP Genel Sekreterliğine iletilmesi
30 Nisan 2015-15 Mayıs 2015– Jürinin değerlendirmesi
Mayıs 2015’de yapılacak TÜRAP III. Genel Meclis Toplantısında En İyi Üç Uygulama ilan edilecektir.
En İyi Üç Uygulama İçin Verilecek Ödüller:
Birinci seçilen Proje: 5.000 TL Para Ödülü
İkinci seçilen Proje: 3.000 TL para ödülü
Üçüncü seçilen Proje: 1.000 TL para ödülü
TÜRAP, dereceye giren projelerin Türkiye’nin farklı illerinde de yaygınlaşmasını hedeflemektedir.
Ayrıca jürinin uygun göreceği proje özetleri “En İyi Uygulamalar” olarak kitaplaştırılacaktır.
Jürinin Değerlendirme Kriterleri:
Dereceye girecek projelerde aşağıdaki özellikler öncelikli olarak aranacaktır:
• Birden fazla TÜRAP Üyesinin işbirliğiyle yürütülen projeler
• Kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerle işbirliği yapan projeler
• Türkiye’nin farklı bölgelerinde modellenebilecek projeler
• Özdeğerlerimiz çerçevesinde, yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçülebilir projeler

Başvuru Formu:
Yarışmaya katılmak için 10 Temmuz 2014’e kadar www.turkiyeaileplatformu.com sitesi üzerinden EN İYİ UYGULAMALAR BAŞVURU FORMU’nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

TÜRAP BÜLTENİ
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STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR PROJESİ
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı,
gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri
desteklemek amacıyla “2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı” hazırlandı.
TÜRAP Genel Sekreteri İKADDER, katılım ve gönüllülük alanında “STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor” projesiyle başvurusunu gerçekleştirdi.
Projenin ortakları arasında Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/İstanbul, Türkiye
Gençler Arası İletişim Platformu/İstanbul, Gülnihal Derneği/Diyarbakır ve Hanımlar
Yardımlaşma ve Kültür Derneği/Samsun ve İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü
Derneği/İzmir yer almaktadır.
Gençlere STK’larda sunacağı staj, uygulama, deneyim paylaşımı ve çalıştayla aşağıdaki hedeflerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlaması amaçlanmaktadır:
•

Gençleri temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi konusunda bilgilendirmek,

•

Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasını
sağlamak,

•

Farklı yasal statülerdeki (Dernek, Vakıf, Platform) STK’ların çalışma biçimleri,
işleyişleri ile ilgili uygulama fırsatı tanımak,

•

Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine
yardımcı olmak, duyarlılık ve farkındalıklarını arttırmaktır.
Proje ayrıca; gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine; gençler arasında ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma ve gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasına destek olacaktır.
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MART - MAYIS 2014

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi’nde 16-18 Haziran 2014 tarihleri arasında “I. Disiplinlerarası Çocuk
ve Kadın Sempozyumu” yapılacaktır.
Detaylı Bilgi İçin: www.cocukvekadin2014.com

Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği çocuk hakları konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 23-28 Mayıs 2014 tarihlerinde “3. Uluslararası Çocuk Hakları
Film Festivali” gerçekleşecektir.
Detaylı Bilgi İçin: www.cocukhaklarifilmfestivali.org

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi tarafından 19-21 Haziran 2014 tarihlerinde
“Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu” Erzurum’da düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: www.degerler.atauni.edu.tr

Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Yeni Medya ve Kadın” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: www.usak.edu.tr

İDSB tarafından II. Uluslararası Aile Konferansı 21-23 Kasım 2014 tarihleri
arasında “Değişen Dünyada Bireylerarası Etkileşim Ağı Olarak Aile” başlığı ve
“Şefkat, Hürmet, Nezaket, Paylaşım” sloganı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Detaylı Bilgi İçin: 0212 531 52 52

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) organizatörlüğünde AİLEMİZ Projesi kapsamında 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Aile
Eğitim Programı/AEP Eğitici Eğitimi” yapılacaktır.
Detaylı Bilgi İçin: 0216 572 55 69

TÜRAP BÜLTENİ
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www.aileakademisi.org
Bu araştırma STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)
bünyesinde kurulan Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu Stratejik Planı çerçevesinde yapılmıştır.

