
Vizyonumuz 

 

Aile konusunda proje ve politikaların 

oluşturulma sürecinde aktif rol üstle-

nerek küresel düşünüp, yerel ve özgün 

çözümler üretmek; başarılı çalışmala-

rımızı uluslararası düzeye taşıyarak 

güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin 

yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır. 

Misyonumuz 

 

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, 

aile kurumu ve bireylerine yönelik (kadın, 

erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) faaliyet 

gösteren STK’lar arasında; iletişim ağı oluş-

turmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaş-

mak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemi-

ni hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş 

olan proje ve politikaları etkileyecek çalışma-

lar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir. 
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21 Nisan 2012’de kurulan Platformumuz üç yaşında! 
III. Genel Meclis Toplantımızı, Dünya Kültür Başkent-
lerinden olan, Medeniyetimizin çok önemli eserlerini 

barındıran İstanbul’da düzenliyoruz.  
Türkiye’nin farklı illerinden STK’lar, kamu kurumları, 
yerel yönetimler ve akademisyenlerin desteği ile TÜ-

RAP’ın etki alanı genişlemeye devam ediyor.  
Bağımlılıkla Mücadele ve Çocuk Evleri konularında Ko-
misyon şeklinde başlayan çalışmalar, tüm ülkeyi kapsa-

yan Platformlar şekline dönüştü.  
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/TÜBAM-P ve 
Türkiye Çocuk Evleri Platformu/TÜÇEV-P, alanda çok 
önemli hizmetlere imza atarak toplumsal sorunların 

çözümünde öncü bir rol oynamak amacıyla çalışmalara 
başladı.  

TÜRAP Üyelerinin En iyi Uygulamalarını Yaygınlaştır-
ma Programı, ülkemiz genelinde özgün, yerel, sürdürü-
lebilir projelerle özdeğerlerimizin toplumda yerleşmesi 

noktasında önemli bir fonksiyon icra edecektir. 
Son bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan ve 
üyelerimizin faaliyetlerinden derlediğimiz bilgilere bül-

tenden ulaşabilirsiniz.  
Katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizle... 

 
TÜRAP Genel Sekreterliği  



TÜRAP II. Genel Meclis Toplantısı 10 Mayıs 2014 tarihinde 

BİLSAM Kadın Platformunun ev sahipliğinde Malatya’da 

yapıldı. Genel Koordinatör Piyale Çitil moderatörlüğündeki 

programa Türkiye'nin birçok ilinden aile ve aile bireyleri 

üzerinde çalışan sivil toplum kuruluşları katıldı.  

Genel Meclis Toplantısı, BİLSAM Kadın Platformu Yönetim 

Kurulu Başkanı Yelda Polat’ın oturum başkanlığında 

“Modern Dünyada Aileyi Tehdit Eden Sorunlara Genel Bir 

Bakış”  isimli bir panelle başladı. Panelde Doç. Dr. Birgül Cumurcu “Çocuklarda ve Gençlerde Mad-

de Bağımlılığı ve Çözüm Yolları”, Ayşe Pehlivan “Anlaşılmak ve Anlamak İstiyorum-Ailede İletişim”, 

Funda Ozan Akyol “Toplumsal Cinsiyet ve Eşcinselliğin Yaygınlaştırılmasına Karşı TÜRAP’ın Du-

ruşu” başlıklarında sunum yaptı.  

TÜRAP’ın misyon ve vizyonunun hayata geçmesine katkı 

sağlamak amacıyla hazırlanan “TÜRAP Üyelerinin En İyi 

Uygulamalarını Yaygınlaştırma Programı” Genel Meclis 

Toplantısında ilan edildi.  

Bu program kapsamında ahlak, aile ve toplum başlıkları 

altında çalışma yapan TÜRAP üyelerinin en iyi uygula-

maları belirlenerek  bunlara yönelik destekleme ve yay-

gınlaştırma çalışmaları yapılacağı belirtildi. II. Genel 

Meclis Toplantısında “Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu” , “Bağımlılık Mücadele Komisyonu” 

çalışmaları değerlendirildi. Devam etmekte olan TÜRAP Ortak Projelerinden “Aile Odaklı Medya 

İzleme ve Değerlendirme Projesi” hakkında  bilgi sunuldu. Gelecek dönem TÜRAP etkinlikleri ile 

ilgili müzakere yapıldı. TÜRAP Genel Koordinatörlük ve Genel Sekreterlik seçimlerinin yapılmasıy-

la program son buldu. 

TÜRAP II. GENEL MECLİS TOPLANTISI - MALATYA 
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TÜRAP’ ın vizyon ve misyonu doğrultusunda hazırlanan “TÜRAP Üyelerinin En 

İyi Uygulamalarını Yaygınlaştırma Programı”, 10 Mayıs 2014 tarihinde gerçekle-

şen II. Genel Meclis Toplantısı/Malatya’ da ilan edilmişti. Ahlak, toplum ve aile 

başlıklarında uygulanmış en iyi projeleri belirlemek, desteklemek ve yaygınlaştır-

mak amacı olan program toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ahlaki çöküş, şid-

det, madde bağımlılığı vb. başlıklarda özgün, yerel, sürdürülebilir projelerle özde-

ğerlerimizin toplumda yerleşmesi için TÜRAP tarafından oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda programa 8 STK 9 proje ile başvuruda bulunmuştur. Bu projeler:  

• Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği (GÜLDER): 

     Meryemce Yusufca Söyleşiler 

• İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV):  

     İz Bırakan Müslüman Kadınlar  

• İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV): 

     Her Anne Bir Okul 

• İMHAD Gençlik ve Spor Kulubü Derneği:  

     Ahlak Önderleri  

• İnsani Değerler Platformu (İDEP):  

     Kampanyalar Projesi 

• Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği:  

     Wo/men For Women 

• Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DOSTDER):  

     Yetimlerle El Ele Değerler Eğitimi  

• Bursa Aile Akademisi:  

     Önleyici Aile Eğitimi Projesi 

• İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı Derneği (AİLEDER): 

    Salı Aileder Seminerleri  

9 projeden 8 tanesi belirlenen süre zarfında raporlarını TÜRAP Genel Sekreterliği-

ne teslim etmiştir. Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Yar. Doç. Dr. Lütfü Sunar ve Bağımsız 

Değerlendirici Banu Müftüoğlu”ndan oluşan jüri olarak projeleri incelemiş, puan-

lama yöntemi ile değerlendirmiştir. III. Genel Meclis Toplantısı’nda kazanan pro-

jeler ilan edilecektir.  

TÜRAP ÜYELERİNİN EN İYİ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA  

PROGRAMI 
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TÜRAP BİRİMİ  

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  

Mart 2010’da İstanbul’da çocuk ve gençlere yönelik hizmet veren kuru-

luşların bir araya gelmesiyle STK ÇOGEP kuruldu ve faaliyetlerine 

başladı. Platform Eylül 2012’den itibaren Özlenen Çocuk Derneği 

(ÖZLENDER) yürütücülüğünde çalışmalarını sürdürmektedir.  

STK-ÇOGEP 9 Mart 2013 tarihinde TÜRAP’ın, Aile ve Çocuk/Genç Bi-

riminin  koordinatörlüğünü üstlenerek T-STK ÇOGEP ismini aldı. 

T-STK ÇOGEP, her ayın ikinci Salı günü olağan toplantısını gerçekleştirmekte, toplantılarını katı-

lımcı kuruluşların ev sahipliğinde yaparak, kuruluşların kendilerini daha kapsamlı ifade etmeleri-

ne, katılımcıların daha yakından tanışmalarına imkan sağ-

lamaktadır. Toplantılara katılımcı kuruluşların temsilcile-

rinin yanısıra, gündemin ana konusuyla ilgili olarak kamu, 

yerel yönetim ve gençlik merkezleri temsilcileri, akademis-

yenler, uzman ve ilgili kişiler de misafir olarak katılmakta, 

gündeme yönelik konuların istişare sürecine özel katkı sağ-

lamaktadır.  

T-STK ÇOGEP, Mayıs 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında 

Bahçelievler Belediyesi, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı-HEKVA, Güngören Belediyesi, Bağcılar 

Belediyesi, Sıcak Yuva Vakfı, Özkevser Vakfı, Beykoz Belediyesi ve Siyasal Vakfı ev sahipliğinde 

olmak üzere toplam 8 toplantı gerçekleştirmiştir. 

T-STK ÇOGEP, “Türkiye Çocuk Evleri Platformunu Kurdu.” 

Platform, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların bakımı ve yetiştirilmesi için çocuk evi açan 

veya evlerde kalan çocuklar yönelik  çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının bilgi, tecrübe 

paylaşımı ve işbirliği geliştirilmesi amacıyla T-STK ÇOGEP’e bağlı olarak 19 Mart 2015 tarihinde 

kurulmuştur. Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG), 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Dünya Yetimler Vakfı 

(DÜNYEV), Beyaz El Derneği, Öz Kevser Vakfı, Sevgi Dalı 

Derneği, Gönülver, Şefkat Vakfı, Süreyya Eğitim Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin katılımcı olduğu Platformun Genel 

Koordinatörlük ve Sekreterliğini Mutlu Yuva Mutlu Yaşam 

Derneği yapmaktadır.   
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T-STK ÇOGEP’in iletişim ağı içindeki olan çatı kuruluşları  

• STK-Türkiye Aile Platformu/TÜRAP 

• Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/

GİKAP  

• Okul Öncesi Eğitim Kurumları Platformu/ OKEP 

• Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP  

• Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/TÜBAM/P  

• Türkiye Çocuk Evleri Platformu/TÜÇEV-P 

ORTAK PROJELER 

1. Çocuk İstismarını Önlemek İçin 14 Güvenlik Kuralı/ Çocuk Suçlarını Önleme Derneği 

2. Okul Süt Kutuları Projesi/ Çocuk Suçlarını Önleme Derneği 

3. Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi /AİLEMİZ-P/İKADDER 

4. Hayata Köprü Projesi / Mavi Haliç Gençlik Derneği 

5. Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi /Hayat Sağlık Vakfı 

ÇALIŞTIĞI KONU BAŞLIKLARI 

1. Koruyucu Aile Sistemi 

2. Gençlere yönelik evlilik öncesi eğitim projesi hazırlayan STK’lar arasında koordinasyon 

sağlanması ve ortak metin oluşturulması 

3. Gönül Elçileri web sitesine geniş katılımın sağlanması 

4. STK’ların engelli çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştire-

bileceği faaliyetler  

5. Madde bağımlılığı konusunda komisyon oluşturmak 

6. Devlet koruması ve bakımı altında olup 18 yaşını geç-

miş kız çocukları için uygulanacak projeler. 

TÜRAP BİRİMİ  

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  
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“TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu: İstanbul Sözleşmesi ve              

Uluslararası Kadın ve Aile Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Yetersizliği Giderilmeli.” 

1-2 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlen TÜRAP İstişare 

Grubu 3. İl/Bursa toplantısında kararı alınan ve Bursa 

Aile Akademisi Derneği koordinatörlüğünde  kurulan 

“TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu”  çalış-

malarına devam ediyor. Toplumsal Cinsiyet ve aile konu-

larında yapılan çalışmaları takip eden komisyon bu alan-

da geliştirilebilecek  konular üzerinde istişarede bulun-

mak amacıyla toplantılar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda komisyon üçüncü toplantısını 3 Ocak 2015 

tarihinde yaptı. İKADDER merkezinde yapılan toplantının başlığını “İstanbul Sözleşmesi ve Grevio 

Sürecinin Değerlendirilmesi” oluşturdu. Toplantıya, komisyon başkanı Mücahit Gültekin (Aile Aka-

demisi Derneği), Dr. Gülsen Ataseven (GİKAP), Prof. Dr. Ayşe Karan (KASAV), Sermin Köse 

(AKDER) Funda Akyol ( İKADDER), Firdevs Tavukçu (İKADDER), Hülya Azaklı (ÖZLENDER) Ay-

la Kerimoğlu (HAZAR), Emine Akay (HAZAR) olmak üzere 9 komisyon üyesi iştirak etti.  

22 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen GREVIO seçimle-

rine katılım gösteren komisyon üyeleri süreçle ilgili gö-

rüşlerini sundu. Bunun yanında toplantıda İstanbul 

Sözleşmesi ve uluslararası kadın ve aileyle ilgili diğer 

sözleşmeler hakkında yaşanan bilgi yetersizliğinden 

bahsedildi. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili özet 

rapor hazırlanmasına yönelik çalışma  yapılması görü-

şüldü. Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu olarak aile çatışmalarında arabuluculuk sisteminin 

öneri haline getirilmesi çalışması ve akademik çalışma yapan gençlere yüksek lisans ve doktora se-

viyesinde alan seçiminde yönlendirme gibi konular istişare edildi. “Bilimsel Araştırmalarda Kadın 

Erkek Farklılıkları” çalışmasının basımının sağlanması, hazırlanan tüm raporların kolay okunabi-

lirliği için özetlerinin de oluşturulması, “Sağlıklı Cinsel Yaşam Platformu” çalışmalarıyla “TÜRAP 

Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu”nun arasında iletişim sağlanması, şiddetle ilgili olarak güve-

nilir alan araştırmalarının yapılması toplantının kararları arasında yer aldı.  

TÜRAP TOPLUMSAL CİNSİYET VE AİLE KOMİSYONU  
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TÜRAP KOMİSYONLARI  



 
TÜRAP BÜLTENİ 

“Çözülen Aile Ortamı Bağımlılığı Artırıyor.”  

Yapılan araştırmalarda dünyada ve ülkemizde madde ve internet ba-

ğımlılığı gibi yıkıcı etkisi bulunan alışkanlıkların gittikçe yayılmasına 

sebep olan en önemli faktörler arasında çözülen aile ortamının bulundu-

ğu görülmektedir. Bu durum bireyin sınırlarını aşıp toplumun her kesi-

mine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bağımlılık-

la ilgili etkin bir mücadele için sağlıklı aile yapısının ko-

runmasının yanı sıra kurum ve kuruluşlar arası koordine 

ve entegre bir çalışmanın aciliyeti ortaya çıkmış bulun-

maktadır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu-

TÜBAM-P, bu ihtiyacı karşılamak için STK-Türkiye Aile 

Platformu Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu önderliğinde, 

Bağımsız Yaşam Derneği koordinatörlüğünde ve İstanbul 

Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği, Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu, Özlenen Çocuk Der-

neği, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği’nin tarafından 1 Mart 2014 tarihinde kuruldu.   

Bu Platform ile bağımlılık alanındaki mücadelenin daha kapsayıcı olacağını düşünen kurucu üye-

ler, birçok yeni katılımcı ile Türkiye geneline ulaşmayı planlıyor. TÜBAM-P çalışmalarına ortak 

olmak isteyen adaylar, katılım prosedürlerini yerine getirmeleri sonucunda karar organında bulu-

nabiliyor. Kurum ve kuruluşlar dilerse Platform bünyesinde üye statüsü dışında destekçi, gözlemci 

olarak da yer alabiliyor.  

İki ayda bir üyeleri ile düzenli toplantılar gerçekleştiren TÜBAM-P, İstanbul Valiliği bünyesinde 

kurulan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda görev almaktadır.  

 

 

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PLATFORMU/TÜBAM-P 
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TÜRAP KOMİSYONLARI  



AİLEMİZ PROJESİ  

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Der-

neği (IKADDER) tarafından hazırlanan ve 

yürütülen projenin amacı, bilinçli medya 

izleyicisi oranını artırmak, toplumun tara-

fını temsil eden sivil bir inisiyatif oluştur-

mak, 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. 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler  

1. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 

işbirliği protokolü imzalandı. 

2.T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Baş-

kanlığı tarafından “2013 Yılı için Yardım Yapıla-

cak Proje Konuları” içinde “Aile ve Kültürel De-

ğerlerin Korunmasına Yönelik Projeler” kapsa-

mında hibe almaya hak kazandı. 

3.Ailemiz- P kapsamında el broşürü, rehber ve 

kitapçık hazırlanarak Türkiye genelinde gerçek-

leştirilen programlarda katılımcılara dağıtıldı. 

4.Projenin www.ailemizprojesi.org sitesi üzerin-

de tepki dilekçe sistemi geliştirildi. Böylelikle, 

olumlu/olumsuz tepki iletilirken izlenecek yol 

kolaylaştırıldı. Katılımcılar, “Ortak Dilekçe For-

mu”na iletişim bilgilerini doldurarak tek işlemle 

4 kanala (RTUK, TV Kanalı, Yapımcı, Sponsor) 

görüşlerini iletebilmektedir. 

5.Türkiye genelinde düzenlenen tanıtım prog-

ramları illerdeki T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlükleri işbirliği ile gerçekleştirildi. 

6.Proje ekibine “Ortak Dilekçe” konusunda yol 

gösterici olması için proje kapsamında “İzleme 

Ekibi” kuruldu. 

Bu kapsamda “Program Değerlendirme Formu” 

oluşturuldu.  

7.Ailemiz Projesi web sitesinde her ay güncelle-

nen anketler sonucunda yararlı ve zararlı prog-

ramlar belirlendi. Web sitesindeki “Ortak Dilek-

çe” ile program yapımcısı, kanal, sponsor firma 

ve RTÜK'e olumlu/olumsuz tepkiler iletildi. 

8.Facebook, Twitter ve web sitesi üzerinden pro-

je hakkında bilgi ve uzman görüşleri paylaşıldı. 

9. Türkiye'nin değişik illerinden 52 STK ile işbir-

liği sözleşmesi imzalandı. 

10. 29-30 Ocak 2014 tarihlerinde 11 ilden 58 

STK temsilcisinin katılımıyla “Düşlediğimiz 

Medya İçin Ailemiz-P Çalıştayı” düzenlendi. 

Programda tebliğ sunumları ve proje tanıtımı 

yapıldı. Bilinçli medya izleyiciliğinin artması ve 

temiz medya ve temiz toplum için görüş alışveri-

şinde bulunuldu. 

11.Yapılan çalışmalar sonucunda TV yayınlarıy-

la ilgili teşekkür ve tepkilerin iletilmesi için üye 

ve gönüllüler tarafından toplam 16.925 dilekçe 

hazırlandı ve yetkililere iletildi. 

TÜRAP ORTAK PROJELERİ 

 
MAYIS 2014-MAYIS2015 8 



AİLEMİZ PROJESİ  

Aşağıdaki Kuruluşların işbirliğiyle Türkiye genelinde ta-

nıtım toplantıları gerçekleştirildi: 

Adana: Yuva Kurma ve Aile Koruma Derneği/YUVAKUR 

Ankara: İmam Hatip Liselileri ve Mezunları Derneği/

ÖNDER 

Diyarbakır: Gülnihal Derneği, Hanımlar Kültür ve Yar-

dımlaşma Vakfı/HAKYAD 

İzmir: İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği/

İMHAD 

İzmit: Muradiye Vakfı 

Karaman: Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 

Konya: Çağdaş Aile Derneği ve Dost Eli Derneği/DOSTDER 

Malatya: BİLSAM Kadın Platformu 

Samsun: Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği/HANDER ve Dost Eğitim Kültür ve Yardım-

laşma Derneği/DOSTDER 

TRT Radyo (15 Mayıs 2013‐İstanbul) 

TV 24 (17 Mayıs 2013‐İstanbul) 

Ülke TV (23 Mayıs 2013‐İstanbul) 

TRT 1 (14 Haziran 2013‐ İstanbul) 

Ege TV (17 Aralık 2013‐İzmir) 

Söz TV (19 Aralık 2013‐Diyarbakır) 

Nurs TV (20 Aralık 2013‐Adana) 

Radyo Yıldız (20 Aralık 2013‐Adana) 

Radyo Barış (20 Aralık 2013‐Adana) 

Radyo Gençlik (23 Aralık 2013‐Konya) 

Ribat FM (24 Aralık 2013‐Konya) 

Kon TV (24 Aralık 2013‐Konya) 

Aks TV (11 Ocak 2014‐Samsun) 

Vuslat TV (22 Şubat 2014‐Malatya) 

Güneş TV (22 Şubat 2014‐Malatya) 

Radyo Huzur ortak yayınında, Dost FM, Radyo 

Nida, Radyo Selam, 

Radyo Fon, Radyo İrfan, Radyo Malatya, Nur 

FM, Çağlar 

FM (22 Şubat 2014 ‐ Malatya) 

TRT1 Radyo (9 Temmuz 2014‐İstanbul) 

Kanal 24 (23 Eylül 2014‐İstanbul) 

TÜRAP ORTAK PROJELERİ 
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Ulusal ve yerel TV/Radyo kanallarında proje kapsamında tanıtımlar yapıldı. 



AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP) 

 STK Türkiye Aile Platformu– TÜRAP ortak projelerinden olan Ailemiz Projesi kapsamında 2-5 Ha-

ziran 2014 tarihleri arasında Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde T.C. Aile ve Sosyal Poli-

tikalar Bakanlığı işbirliği ile Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi gerçekleştirdi.  

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; 

• Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yarar-

lanmalarına, 

• Aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kaliteleri-

nin artmasına, 

• Sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetme-

lerine, 

• Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler alma-

larına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 

Aile Eğitim Programı (AEP), ailelerin temel ihtiyaçları dikkate 

alınarak geliştirilmiş, 5 alanda toplam 26 modülden oluşmakta-

dır. Eğitime, Ailemiz-P kapsamında İşbirliği Sözleşmesi imzala-

yan TÜRAP Üyesi STK’lardan, farklı alanlarda uzman toplam 

51 temsilci iştirak etti. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Samsun, 

Konya, Malatya, Ankara, Bursa ve Fransa’dan eğitici adayları-

nın katıldığı eğitimin açılışını İstanbul Aile ve Sosyal Politika-

lar İl Müdürü Önal İnal Tekin yaptı. Eğitimde verilen konu baş-

lıkları sırasıyla; Sağlık, Hukuk, Medya, Aile İçi İletişim ve İktisat olarak gerçekleşti. Programın so-

nunda tüm katılımcılar başarılı olarak AEP Eğitimcisi olmaya hak kazandı. Katılımcılar bir Boğaz 

Turu gezisiyle dostluklarını pekiştirdi. 

 

  

  

 

TÜRAP ORTAK PROJELERİ 
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“Gençler Geleceği İnşa Ediyor!” 

Yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm üretilmesinde STK’ların ro-

lü ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ulusal ve uluslararası alanda STK’lar top-

lumların ciddi anlamda itici gücü iken yasal süreçlerden sanata, sağlık sektörün-

den eğitime kadar birçok alanda öncü STK’lar toplumu dönüştürecek önemli bir 

potansiyel kaynak oluşturmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar 

ile STK’larda nitelikli genç kadroların varlığının sosyal sorunla-

rın çözümü, hizmetlerin devamlılığı ve geleceğin inşası için son 

derece önemli olduğu anlaşılmıştır.  TÜRAP üyelerinden İKAD-

DER tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2014 yılı Gençlik 

Projeleri Destek Programı kapsamında “STK’lar Geleceğin Lider-

lerini Arıyor Projesi (GELAP)” hazırlamış olup hibe almaya hak 

kazanmıştır.  

 Günümüz Türkiye’sinde gençlik ve gönüllülük alanında hizmet veren birçok kuruluş bulunmasına 

rağmen gençlere uygulama/staj imkânı sunan çalışmalar sınırlı kalmıştır. Ancak teorik bilgilerin 

uygulama çalışmaları ile hayat bulduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu kapsamda GELAP ulusal ve uluslararası alanda deneyimli 

STK’lar olan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği /

İKADDER, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA, Türki-

ye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP ile gençlere bu 

imkânı sağlama hedefinde bulunmuştur. Katılımcıların bu 

projenin sonunda kendilerini geliştirebilmek için gerekli tek-

nik ve yöntemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması hedeflenmiştir. Türkiye’nin farklı böl-

gelerinde önemli faaliyetlerde bulunan TÜRAP üye STK’larından olan İmam Hatipliler Gençlik ve 

Spor Kulübü Derneği (İMHAD/İzmir), Gülnihal Derneği/Diyarbakır, Hanımlar Yardımlaşma ve Kül-

tür Derneği (HANDER/Samsun) de projede ortak olarak görev almıştır.   

STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR (GELAP) 
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TÜRAP ÜYELERİNİN ORTAK PROJELERİ 



STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR (GELAP) 

EĞİTİM SEMİNERLERİ 

GELAP kapsamında Türkiye genelinden (İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Sam-

sun ) katılan gençlere dört gün süren eğitim seminerleri verilmiştir. Bu semi-

nerlerde “STK’ların Ulusal ve Uluslararası Bağlamda Rolü ve Önemi”, 

“Türkiye’de STK’lar ve Çalışma Alanları”, “Basit Raporlama Teknikleri ve Ya-

zışma”, “Savunuculuk”, “Sosyal Girişimcilik” vb. başlıklar bulunmaktadır. Uy-

gulamalarda ise “Dernek, Vakıf, Girişim Grubu ve Platform Kurma Simülasyo-

nu”, “Sosyal Yardım Uygulama Çalışmaları”, “Dernek, Vakıf, Girişim Grubu ve 

Platformlar İçin Savunuculuk” üzerine uygulamalar yapılmıştır. 

 

ÇALIŞTAY 

Seminer ve uygulamalarda oluşan kanaatleri müzakere etmek ve gençlere bir 

atölye ortamı sunmak için 2 günlük bir çalıştay organize edilmiştir. Bu çalış-

tayda yakın gelecekte STK’ların oynayacağı toplumsal rolden  STK'larda lider-

lik anlayışının nasıl olacağına kadar birçok konu tartışılmıştır. Gerçekleştirilen 

grup çalışmalarının sonuçları rapor halinde paylaşılırken “STK’larda Değişen 

Gönüllülük Algısı” üzerine bir münazara gerçekleştirilmiştir. 

 

STK GELAP STAJ PROGRAMI 

Projeye dahil olan gençler, eğitim seminerlerinde kazandıkları bilgileri pekiş-

tirmek, uygulamalarda edindikleri deneyimleri geliştirmek ve STK’ların tecrü-

belerinden istifade edebilmek amacıyla 20 saat STK Stajı yapmıştır. Çeşitli faa-

liyetlerde görev alan gençler, stajlarını tamamlayıp sertifikalarını almıştır.  

 

PROJE SONUÇLARI 

GELAP gençlerde sivil toplum bilincinin oluşturulması ve hizmet odaklı genç 

liderlerin yetiştirilmesini hedeflemiş  bu kapsamda katılımcı gençlerin sosyal 

çalışma tekniklerini öğrenmesini sağlamaya yardımcı olmuştur. Gönüllülük 

bilinci, STK’larda ekip çalışması ve iletişim, yerel haklar ve ulusal düzeydeki 

karar alma süreçlerinin işleyişi gibi seminer konuları işlenmiştir.  
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TÜRAP ÜYELERİNİN ORTAK PROJELERİ 



AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ 

“TÜRAP Üyeleri ve Kamu “Ortak Akıl Arayışında” 

STK Türkiye Aile Platformu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını bir 

araya getirerek “Ortak Akıl Toplantısı” gerçekleştirdi. 17 Kasım 

2014 tarihinde gerçekleşen toplantıya Hanımlar Eğitim ve Kültür 

Vakfı ev sahipliği yaptı. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Müsteşarı Nesrin Çelik’in iştirak ettiği toplantıya TÜRAP bünyesin-

de bulunan 28 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda 

kamu ile sivil toplum örgütleri arasındaki iletişimin ne düzeyde olduğu sorgulanırken buna bağlı 

olarak STK’ların hangi alanda ne düzeyde kamuya ihtiyaç duyduğu tartışıldı. T.C. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’nın var oluş sebebinin aile odaklı politikalar üretmek olduğu bununla beraber 

üretilen politikaların daha uygulanabilir ve çözümcül olması ge-

rektiğine dikkat çekildi. Müsteşar Nesrin Çelik ise kamu ile STK 

işbirliğinin gerekliliğinin önemini ifade etti. Toplantı sonucunda 

Kamu-STK işbirliğine yönelik bir model oluşturulması kararlaştı-

rıldı.  

TÜRAP ÜYELERİNDEN ORTAK AKIL TOPLANTISI 

“T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı-TÜRAP İş Birliği: AB Meto-

dolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi”  
TÜRAP üyelerinin kurumsal kapasitelerini arttırmak ve hibe prog-

ramlarından faydalanmalarına katkı sağlamak amacıyla T.C. Avrupa 

Birliği Bakanlığı ile ortak “AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama 

Eğitimi” düzenledi. 3 gün süren eğitimde teknik ve uygulama içeriği 

ile sivil toplumun AB hibe ve desteklerinden azami seviyede yara-

lanması amaçlanmıştır. TÜRAP üyesi STK’ların katılım gösterdiği 

eğitimde T.C. AB Bakanlığı uzmanları ile son dönemde açıklanan 

“AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Eğitim Hibe Programı” üzerinden 

uygulamalı çalışmalar yapıldı. Üsküdar Gençlik Merkezi’nde düzenle-

nen eğitim 14-16 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşti.  
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FAALİYETLERİMİZ 



UYUŞTURUCU POLİTİKALARI VE HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU 

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede STK Hareketi: 

WO/MEN FOR WOMEN”  
“Wo/men For Women Kapanış Programı” Dr. Sare Davutoğlu’nun katılımı ile ger-

çekleşti. Kadına yönelik şiddeti engellemek ve şiddet mağduru kadınların sesini, 

tüm Türkiye’ye duyurmak üzere Hazar Derneği tarafından hayata geçirilen proje-

nin kapanış toplantısı 27 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.  

 Küçükçekmece Belediyesi ile işbirliği yaparak hayata geçirilen 

‘Wo/Men For Women’ projesi çalışma süresini tamamlayarak 

son buldu. Bir yıl boyunca yürütülen proje kapsamında Belçi-

ka’da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan ça-

lışmalar incelendi. Düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmaları 

ile bu konuda farkındalık yaratılması amaçlandı.  

HAZAR DERNEĞİ - WO/MEN FOR WOMEN KAPANIŞ TOPLANTISI 

“Uyuşturucunun olmadığı bir toplum hayal değil!”  

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ev sahipliğini yaptığı “Uluslararası Uyuştu-

rucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu” dünyanın en büyük uyuş-

turucu sempozyumu olarak 29 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında İstan-

bul’da yapıldı. Yaklaşık 50 ülkeden 1000 katılımcının bulunduğu sempoz-

yumda Dünya Sağlık Örgütü Başkan vekili de bulundu.  

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye’de kurum olarak uzun yıllardır her alanda kendini 

gösteren Yeşilay çalışmalarını uluslararası geniş bir kitleye ulaştırdı. Sempozyumun hedefi madde 

kullanımının kriminal bir olgu değil bir halk sağlığı olarak ele alınması, bu alanda bilimsel temelli 

ve kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi olarak belirtildi. 

“Uyuşturucuya karşı ortak akıl” sloganıyla yola çıkılan sempoz-

yumda uluslararası uyuşturucu politikalarında artı değer sağla-

mış, başarılı uygulamalar yapmış teşkilat ve kurumlar tecrübele-

rini paylaştı.  

KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR 
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GENÇLİK POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI/ANKARA 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkemizin ve gençlerin problemlerini tespit 

etmek, çözüm önerileri ve strateji geliştirmek için ‘Ulusal Gençlik ve Spor 

Politikası Belgesi Gençlik Politikaları Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya, kamu 

kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan 

oluşan 350 temsilci katıldı. 

Programın birinci gününde “Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme”, “Aile”, “Etik ve 

İnsani Değerler”, “İstihdam, Girişimcilik ve Mesleki 

Eğitim”, “Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme” ve 

“Bağımlılık ile Mücadele” konuları müzakere edildi. 

İkinci gününde “Sağlık ve Çevre”, “Demokratik Katı-

lım ve Yurttaşlık Bilinci”, “Kültür ve Sanat”, “Bilim ve 

Teknoloji”, “Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürle-

rarası Diyalog”, “Serbest Zamanların Değerlendirilme-

si”, “Gençlik Bilgilendirmesi, Gönüllülük ve Hareketli-

lik” gibi gençlik politikalarını direkt etkileyen konular 

üzerinde duruldu. 

Oturumlarda genel olarak Ulusal Gençlik Politikası Belgesi’nde hedeflerin gözden geçirilmesi, geliş-

tirilmesi, yeni politikaların belirlenmesi ve uygulamaların takibine ilişkin konular üzerinde yoğun-

laşıldı. 

Belgede yer alan hedeflere yönelik değerlendirmelerin yapıldığı Çalıştayda, 2017 yılına kadar yapı-

lacak olan revizyon çalışmaları için önemli birikimler elde edildi. TÜRAP’ın da katılım gösterdiği  

program, oturum başkanlarının çalışma gruplarınca oluşturulan değerlendirmelerini içeren sunum-

lar ile sona erdi.  

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE GREVIO SEÇİMİ 

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı : İstanbul Sözleşmesi ve 
GREVIO Seçimi” 

1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle Türkiye’nin de imzalamış olduğu kadı-

na yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınmasını savunan İstanbul 

Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Sözleşmeyi onaylayan ülke temsilcilerin-

den oluşacak Taraf Ülkeler Komitesi’nde ülkemizi, Avrupa Konseyi nezdindeki daimi temsilcimiz 

temsil edecektir. Bu kapsamda GREVIO üyelerinin seçimine ilişkin süreç T.C. Aile ve Sosyal Poli-

tikalar Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. STK’ların da dahil oldu-

ğu, ilgili kamu kurum kuruluşları ve parlamento temsilcilerinden  bir 

kurul  oluşturulmasına  karar verilmiştir. Kurulda yer alacak üç STK 

temsilcisinin belirlenmesi amacıyla T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığı tarafından toplantı düzenlemiştir. 22 Aralık 2014 tarihinde 

Ankara’da yapılan bu toplantıya STK Türkiye Aile Platformu-TÜRAP  katılım göstermiştir. 

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI: SİVİL TOPLUMLA DİYALOG 

“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi:  Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı” 

T.C. AB Bakanlığı 26 Kasım 2014 tarihinde “Türkiye’nin Yeni AB 

İletişim Stratejisi Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı” düzenledi. Ka-

mu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin büyük ilgi 

gösterdiği program Cevahir Otel’de gerçekleşti. Toplantıya T.C. AB 

Bakanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ın yanında Fransa, Avustralya ve 

daha birçok elçi, bürokrat katıldı. Temsilcilerin kendi sektör ve alanlarının sorun, soru ve katkıları 

ile devam eden programın ikinci oturumunda “Erasmus +” ve   “AB Fonları ve STK’lar” başlıkları 

altında iki ayrı toplantı düzenlendi. Kurumların mali yardım ve hibe-

lerden hangi yöntem ile yararlanabileceği ayrıntıları ile toplantılarda 

anlatılırken mali yardımların ülkenin ekonomik ve sosyal refahın kal-

kınmasında ciddi etkisi olduğu belirtildi. Sivil toplum örgütlerinin 

daha ileriye gitmesi gerektiği konusu üzerinde durulurken Proje Dön-

güsü Eğitimi’nin daha yaygın bir şekilde kuruluşlara verilmesine karar verildi. 
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BİLİM VE İNSAN VAKFI 

Bilim ve İnsan Vakfı eğitim, sağlık, turizm, sosyal yardım ve dayanışma 

konularında toplumu maddi olanakları kısıtlı gençlere barınma ihtiyaçları, 

tahsil masrafları,  evlilik masrafları, evlendikten sonra ölünceye kadar ge-

çinme masraflarının karşılanmasını amaçlamaktadır.   

Vakıf bunun yanında eğitim, sağlık, turizm, çevre ve sosyal alanlarda faali-

yetlerde bulunmak için; amaç ve hizmet konularına yönelik bilimsel incele-

me ve araştırmalar yapmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiple-

mek,  yurt içi ve yurt dışında konferanslar, paneller, açık otu-

rumlar, sempozyumlar, anma günleri, sergiler, fuarlar, sosyal 

ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek ve düzenleyecek ku-

rumlara destek olmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir.  

“100. Yılında Her İlde, Her Dilde Çanakkale Projesi”, “Mental-

Aritmetik Projesi” gibi birçok başarılı proje vakıf tarafından ha-

yata geçirilmiştir.  

 

Türk Gençlik Vakfı, Türkiye’de eğitim, öğretim alanında çağdaş ve en 

ileri seviyede sistem ve metotların uygulanmasını sağlamak, 

kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Türk Kültürüne hizmete 

yönelik gerekli maddi ve manevi şartlar ve imkanları sağlamak hedefi 

bulunan vakıf eğitime katkı amacıyla ilk, orta ve yüksek 

öğrenimdeki öğrencilere burs vermek, ders araç ve 

gereçlerini sağlamak, öğretim üyeleri, idare memurları ve öğrenciler için yurt açmak üzerine 

faaliyet alanı bulunmaktadır.  

Vakıf her dereceden öğretim yapan kuruluşlara maarif 

hizmetleri ve Türk kültürü konusunda gerekli yardımı 

sağlayarak, ilim tahsil ve ihtisas yapmak üzere yabancı ülkelere 

öğrenciler göndermektedir. Türk kültür ve sanatını yaşatma 

gayesi bulunan vakıf tezhip, Hüsn-ü Hat, Osmanlı Türkçesi, 

Ebru, Türk musikisi enstrüman kursu  vermektedir.   

TÜRK GENÇLİK VAKFI-TGV 
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Umut Çatısı Derneği, gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği kurarak kaza veya 

hastalık neticesinde engelli olmuş kişi ve engelli ailelerine toplum temelli yar-

dım, destek, eğitim, tedavi yöntemleri, psiko-sosyal ve kültürel destek modeli 

geliştirmek ve kurumsallaştırmak amacıyla kurulmuştur. Engellilerin spor ile 

rehabilitasyonu, üstün yetenekli ve hiperaktif çocukların eğitimi, bağımlılıkla 

mücadele ve kültür sanat alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Umut Çatısı 

Derneğine bağlı 281 engelli mevcuttur. Bu engellilerden 120’si lisanslı sporcu olarak bireysel ve ta-

kım sporlarında bulunmakta; 161 kişi ise folklor ve tiyatro dalın-

da çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

Faaliyetlerini hiçbir maddi karşılık almadan gerçekleştiren der-

nek birçok kurum ve kuruluş ile ortak çalışmalar yürütmektedir. 

“Çiçekler Solmasın Projesi” ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı tara-

fından hibe desteği görmüştür.  

UMUT ÇATISI DERNEĞİ  

UMUT ÇATISI SPOR KULUBÜ DERNEĞİ  

Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği yetişmekte olan nesillere spor bilincini aşıla-

mak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Sporun her yaşta 

her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek için gerekli fiziksel 

ve zihinsel gelişimini sağlayan en önemli unsur olduğu gerçeğinden hareketle en 

küçükten en büyüğe kadar her yaş grubundan kişinin bir spor branşı ile ilgilen-

mesi, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamaktadır. Dernek, sporcu ah-

lakı ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden 

gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmayı, Türk gençliğini geliştirip 

tanıtmayı, ayrıca Türkiye çapındaki sporcuları birbirleriyle tanış-

tırarak aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamayı hedefle-

mektedir. Atletizm, bolce ve yüzme alanında yoğun faaliyet göste-

ren Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği T.C. Gençlik ve Spor Ba-

kanlığı olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş ile ortak projeler 

yapmaktadır.  
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İDSB 2. ULUSLARARASI AİLE KONFERANSI 

“Uluslararası Değişen Dünyada Bireyler Arası Etkileşim Ağı 

Olarak AİLE: Şefkat, Hürmet, Nezaket, Paylaşım” 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği İDSB tarafından 24-25 Ocak 

2015 tarihlerinde “2. Uluslararası Aile Konferansı” düzenledi.  Konferansın 

birincisi 2011 yılında Endonezya’da gerçekleşmiş ikincisinin  İstanbul’da ya-

pılması görüşülmüştü. İslam Dünyası ve dünya genelinde ailenin karşılaştığı sorunları konuşmak 

ve bunlara çözümler üretmek amacıyla düzenlenen   konferansa 30 ülkeden yaklaşık 500 sivil top-

lum kuruluşu temsilcisi, ilim adamı, akademisyen ve bürokrat katılım gösterdi. Konferansın başlı-

ğı “Uluslararası Değişen Dünyada Bireyler Arası Etkileşim Ağı Olarak AİLE: Şefkat, Hürmet, Ne-

zaket, Paylaşım” olarak belirtildi. İki gün süren uluslarası konferansın sonuç bildirgesini İDSB 

Genel Sekreteri Av. Ali Kurt kapanış toplantısı ile açık-

ladı. Konferansın önemli fikirlerin çıkmasına ve sunul-

masına vesile olduğunu belirterek, bildirgenin gerekli 

merciler tarafından dikkate alınmasını dilediğini ifade 

etti.  

“Ev Hanımları Hayatlarına Değer Katıyor” 

HANDER, kadınların günlük yaşam akışlarını bozmadan sosyal faaliyetlere 

katılması, bilinçlenmesi, kendilerini geliştirmeleri için ‘’HAYATIMIZA BİR 

ARTI KATALIM’’ projesini hazırladı. T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan alınan hibe 

desteği ile Samsun ilinde bulunan ev kadınlarına STK’ ları tanıtma ve 

faaliyetlerin anlatılmasını amaçlayan projenin hedefleri şöyledir: Sivil toplum 

bilincini yerleştirmek, kadınların demokratik katılımının 

artırmak, kadınların STK çalışmalarına nasıl ulaşabilecekleri 

bilgisini vermek, Samsun ilinde farklı mahallelerde ikamet eden 

60 ev kadınını STK’lar hakkında bilgi sahibi yapmak, kadının 

sosyal-kültürel  alanda gelişmesine, toplumda  bütçe, istihdam, 

aile içi ekonomik, dayanışma ve yardımlaşma bilincine 

ulaşmasını sağlamak. Proje 30 Nisan 2015 tarihinde sona 

ermiştir. 

HANDER: HAYATIMIZA BİR ARTI KATALIM 
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“GÜLDER’ in Gençleri Spor İle Sosyalleşiyor ” 

Çocuk ve gençler için korunaklı çevre oluşturmak için 2003 

yılında yola çıkan Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği-GÜLDER 

2014 yılında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ dan ilk hibesini 

kazandı. ’Potadan Geçen Yıldızlar’’  projesi ile İstanbul ili Avcılar ilçesinde ikamet etmekte olan 14-

18 yaş arası genç kızları hedef almaktadır. Proje ile gençler arasında ortak bir amaç etrafında birlik-

te çalışma ve hoşgörü teşvik edilirken dezavantajlı kesimi oluşturan kızların sosyal hayatın her ala-

nına etkin katılımının teşvik edilmesi sağlanacaktır.  

“Potandan Geçen Yıldızlar” Projesi’nde gençler beden eğitimi 

öğretmeni ile basketbol antrenmanları yapacak, spor ile disip-

lin kazanmayı öğrenecektir. Bunun yanında çeşitli eğitim, se-

miner ve  şehir gezilerine katılacak, farklı kültürlerle tanış-

mak için yurt dışında yapılacak kadın basketbol maçını izle-

yerek millilerin heyecanını paylaşacaktır. 

GÜLDER: POTADAN GEÇEN YILDIZLAR 

ÜYELERİMİZDEN 

İMHAD: YAŞAMIMA YÖN VERİYORUM 

“İmam Hatipli Gençler İMHAD ile Yaşamına Yön Veriyor”  

İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Derneği-İMHAD, çocuk ve gençleri spor yolu ile 

eğitmek, yetenek ve kabiliyetlerine göre branşlara ayırmak, yöresel ve bölgesel özel-

likler göz önünde tutularak onların değişik dallarda ve kategorilerde spor yapmala-

rına imkan sağlamak amacı ile 2012 yılında kuruldu. “Yaşamıma Yön Veriyorum” Projesi ile 2014 

yılında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan  destek alan İMHAD, 12 ay içerisinde İzmir merkezin-

den 25 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 50 İmam Hatip Lisesi öğrencisine ulaşmayı hedefliyor. 

Proje ile öğrencilerin yaşamlarının akışına yön vermeleri, geleceklerini tasarlamaları, kendi içsel 

motivasyonlarını oluşturmaları, beraberce  hedeflerine ulaşmala-

rı, kendileriyle olan iletişimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. İM-

HAD gelişen ve yükselen Türkiye’nin kalkınmasında yer alan mil-

li ve manevi değerlere sahip çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi üze-

rine çalışmalarına devam etmektedir. 

 
MAYIS 2014-MAYIS2015 20 



ÜYELERİMİZDEN 

“Çanakkale Zaferi 100. Yıl Minikler Judo Turnuvası” 

Sıcak Yuva Vakfı ve Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Çanakkale 

Zaferi'nin 100. yılını kutlamaları kapsamında, “Çanakkale Zaferi 100. Yıl Mi-

nikler Judo Turnuvası” düzenledi. Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 

turnuvada, İstanbul'daki tüm judo kulüplerinden sporcular yer aldı. Mavi Haliç Gençlik ve Spor Ku-

lübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Üçyıldız, İstanbul'da judoyla ilgili 18 kulüp bu-

lunduğunu belirterek, bu kulüplerin zaman zaman kendi aralarında maçlar ve turnuvalar gerçek-

leştirdiğini dile getirdi. Müsabakada 450 öğrencinin yer aldığını ve öğrencilerin yenmeyi ve yenilme-

yi öğrendiklerini aktardı. Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı ise orga-

nizasyonu Çanakkale ruhunu öğrencilere hatırlatmak 

için gerçekleştirdiklerini belirtti.  

Suriyeli çocukların halk oyunu ve izcilik gösterileri yap-

tığı etkinlikte, Çanakkale türküleri çalındı ve Mehter 

Takımı gösteri sergiledi. Şiir ve dinletilerin de yer aldığı 

müsabakada, dereceye girenlere ödülleri verildi. 

  

SICAK YUVA VAKFI 

“Bir Tadımlık Kahve Sohbeti ile Kendinize Yolculuk Yapın..” 

Çocuk ve genç alanında faaliyet gösteren ÖZLENDER, bu yıl çalışmalarını 

İmam Hatip Liselerinde eğitim gören gençlere yönelik yürütmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, İmam Hatip Liselerindeki eğitimin kalitesinin artırılma-

sına katkı sağlamak ve gençlerin ahlaki değerler üzerine düşünmelerine 

zemin hazırlamaktır. Bu kapsamda, İstanbul’da başlayan toplantılar, Ankara’da devam etmiş olup 

ülkenin her bölgesine yayılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Etkinlik “Bir Tadımlık Kahve 

Sohbetleri” formatında, gençlerin olaylara, olgulara ve geleceklerine bakışlarını paylaşmalarına ze-

min hazırlayarak başlamakta, daha sonra iddialarımız ve yaşa-

dıklarımız üzerine 30 dakikalık bir sunumla tamamlanmaktadır. 

Kendileri başta olmak üzere, ailelerine, eğitim sistemine, medya-

ya yönelik farklı bakış açıları elde etmelerine yardımcı olunmak-

ta, katılımcıların ifadesiyle “kendilerine yolculuk” olarak kabul 

görmektedir. 

ÖZLENEN ÇOCUK DERNEĞİ-ÖZLENDER 
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DOSTELİ DERNEĞİ 

“Afet Eğitimi Hayat Kurtarır” 

Felakette Acil Yardım Derneği-FAYDER, afet eğitimlerine 2015 yılın-

da da devam ediyor.  Bu kapsamda İKADDER merkezinde Türkiye 

Gençler Arası İletişim Platformu-TÜGAP’ ın hedef kitlesine yönelik 

eğitmen Saadet Alıcı tarafından Temel Afet Bilinci, Toplum Afet Gönüllüsü (TAG), Afette İlk Yar-

dım Yaralı Kurtarma Teknikleri, Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB), Yapısal Olmayan Tehlike-

lerin Azaltılması (YOTA) Eğitimleri görsel ve uygulamalı anlatımla verildi.  

31 Mart 2015’de, TÜGAP ve İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile Temel 

Afet Bilinci Eğitimi organize edildi. Türkiye Entelektüel Kadın Hareketi ‘nin 

de desteklediği eğitim Şehir Üniversitesi öğrencileri tarafından da büyük ilgi 

gördü.   

TAG Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma 

Enstitüsü tarafından hazırlanmış olup, FAYDER’in sertifikalı eğitmenleri 

tarafından STK’lara gönüllü olarak sunulmaktadır.  

FELAKETTE ACİL YARDIM DERNEĞİ-FAYDER  

“Duyarlılığımızı Gelecek Nesillere  Taşımak İçin..” 

Dost Eli Derneği, toplumsal duyarlılığımızı geleceğe taşımak düşüncesinden hare-

ketle; birbirini anlayan, bugünün farkında, yarınların bilincinde bir nesil hedefiy-

le çalışmalarına devam etmektedir. Bu noktadan hareketle dernekten hizmet alan 

ihtiyaç sahibi aile çocuklarının okul derslerindeki başarı düzeylerinin artması ve 

sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için destek  çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Bu programla çocuklara değerler eğitimi ve psikolojik destek amaçlı eğitimler uzmanlar tarafından 

verilirken, Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve diğer branş dersleri gençler tarafından verilmekte-

dir. Dernek bünyesinde gönüllü eğitmenlik yapan gençler; 

yaşadıkları ortam içerisinde gerekli ilgi ve alakayı göreme-

yen ve bu sebeple küçücük dünyaları içerisinde karamsar 

bir hale bürünen çocukların elinden tutmakta ve onların 

yüzünü güldürmek için eğitmenlikten öte onları anlayan 

onlara yol gösteren bir rehber olmak için çabalamaktadır. 
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"Aile Olmak, Ailede Mutlu Olmanın Yolları” 

T KAD-BİR Genel Başkanı Ayşe Serap Şahiner, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye-

sinin katkı sunduğu Anadolu Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hazırladığı 

"Aile Olmak, Ailede Mutlu Olmanın Yolları" konulu konferansta konuşma yaptı. 

25 Aralık 2014 de gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını Şanlıurfa Vali 

Yardımcısı Aylin Kırıcı Duman yaptı. Konferans Şanlıurfalılar tarafından büyük bir katılım ve ilgiy-

le izlendi. T KAD-BİR yönetim kurulu üyesi Mukaddes Duyar ve Rezan Kartın ile Handan Karataş 

rehberliğinde Şanlıurfa’nın Yenice ve Suruç mahallelerinde 

ikamet eden Suriyeli mülteci kadınlara ziyarette bulunuldu. 

Anadolu Dernekleri Federasyonu’nun yardım amaçlı açmış 

olduğu giyim mağazası gezildi. İhtiyaçlar tespit edildi. Anka-

ralı kadınların katkıda bulunduğu kahvaltıdan elde edilen ge-

lir federasyonda harcanmak üzere teslim edildi. 

TÜRKİYE KADINLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ-T KAD-BİR 

“Gençler ‘Dünyada İz Bırakan Müslüman Kadınlar’ ı konuşuyor”   

TÜGAP  ve Üsküdar Üniversitesi İyilik Atölyesi, “Dünyada İz Bırakan Müslü-

man Kadınlar”  programını düzenledi. Etkinlik, İGETEV Genel Sekreteri Eği-

timci/Yazar Necla Koytak’ ın sunumuyla 10 Mart 2015 tarihinde Üsküdar Üni-

versitesi‘nde 30 genç kızın katılımıyla gerçekleşti.  

 Seminere, kulüp temsilcileri, kamu temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. 

TÜGAP’ın periyodik olarak hazırladığı programın amacı, Müslüman mirası içerisindeki bilim, tıp ve 

yönetim alanlarında zirveye çıkan kadınlara dikkat çekmek olarak ifa-

de edildi.  

 Konuşmasını yapan Necla Koytak “Erken dönem Müslüman topluluk-

larda kadınlara sunulan yüksek statü hakkında genel bir bilgisizlik 

mevcut. Bu kadınların kamusal başarılarını ve hayat tarzlarını öğren-

mek, bugünkü pek çok kadın ve erkeği şaşkınlık içerisinde bırakacak-

tır” ifadesinde bulundu.  

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU-TÜGAP 
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ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ 

“Göçün Getirdikleri: Türkiye’deki Suriyeliler” 

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Derneği-BİLSAM tarafın-

dan düzenlenen Malatya Sempozyumlarının 6.sı  24-25 Nisan 2015 tarihle-

rinde gerçekleşti. BİLSAM Toplantı salonunda yapılan sempozyumun başlığı  “ Göçün Getirdikleri: 

Türkiye’deki Suriyeliler”  oluşturdu.  

13 farklı üniversiteden 35 akademisyen katkı sağladığı sempozyum-

da Türkiye’nin ve bölgenin en önemli hadiselerinden biri olan Suri-

ye Göçü, 2 gün boyunca ayrı oturumlarda farklı yönleriyle ele alın-

dı.  Suriye Göçü hakkında birçok araştırma ve görüş sunuldu. Genel 

olarak göçün siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkileri tartı-

şıldı. 

Sempozyum sonunda Malatya’da bulunan Suriyelilerin kaldığı konteyner kent BİLSAM tarafından 

oluşturulan bir heyet tarafından ziyaret edildi.  

BİLSAM 

"Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı" 

Çağdaş Aile Derneği ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği 

hibesi kazanmış “Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın Projesi” kapsamında “Kadına 

Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı” yapıldı. Çalıştaya Konya Valisi Muammer 

Erol, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, Çağdaş Aile Der-

neği Başkanı Hüseyin Bulut ile Konya’dan ve dışından çok sayıda akademisyen, STK temsilcisi ka-

tıldı. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürü İzzet Güneş, kadına yönelik şiddetle 

ilgili toplumun bir bütün olarak mücadele etmesi gerektiğini belirterek, kamu kurum ve kuruluşla-

rının ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Farklı şehirlerden 35 akademisyen ve çok sayıda sivil 

toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla 4 ayrı salonda gerçekle-

şen çalıştayda, Şiddet Görmüş Kadınlara Yönelik İletişim Strateji-

leri, Şiddet Görmüş Kadınlara Yönelik Yeni Hizmet Sunumu Mo-

dellerinin Geliştirilmesi, Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Mücadele-

de Konya Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddette STK’lar Arasında 

Ağ Oluşturma Önerileri ele alındı.  
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HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI-HEKVA 

“Gelişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi” 

Toplumun ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kesimle-

rini kendi kendine yeter duruma getirmek, hedef kitlesini 

oluşturan insan kaynağının kültürel ve sosyal zenginliğe 

ulaşabilmelerine zemin hazırlamak, sivil toplum ve yardımlaşma bilincini top-

lumda yaygınlaştırarak zıtlaşma ve kutuplaşmaları azaltmak misyonuyla çalışmalarını yürüten 

HEKVA; “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği” isimli yeni bir projesini daha hayata geçirdi. 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, 2014 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 

hibe almaya hak kazanan proje Eylül 2014-Eylül 2015 döneminde bir yıl süre ile uygulanacak. Proje 

İstanbul’da, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, sosyal dışlanmaya maruz kalan risk grubundaki 

çocuk ve gençlerin, aileleri de dahil olmak üzere bilgi, beceri, ya-

pabilirlik ve farkındalıklarını artırarak; toplumsal hayata aktif 

katılım sağlayan bireyler olmalarına yardımcı olmak hedefi ile 

yola çıkmıştır. Projenin hedef kitlesi içinde yer alan çocuklara, 

gençlere ve kadınlara eğitim desteği vermek, psikolojik rehberlik 

hizmeti sunmak ve sosyalleşmelerine zemin hazırlamak için 

HEKVA bünyesinde “Rehberlik, Eğitim ve Kariyer Merke-

zi”  (KAREM) kurulmuştur. Bu merkezde engelli, şiddete maruz kalan, suça sürüklenmiş, madde 

bağımlısı vb. özel dezavantaja sahip çocuğu olan ailelere; sosyolojik ve psikolojik destekler verilmek-

te, bilgiye ve sosyal hizmetlere erişimlerine rehberlik edilmektedir. Proje kapsamında İstanbul’un 4 

büyük ilçesinde (Fatih, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bağcılar) HEKVA’dan hizmet ve destek almak için 

başvuru yapan aileler de dahil olmak üzere, en az 650 yoksul aile yerlerinde ziyaret edilerek söz ko-

nusu ilçelerdeki sosyal doku, yoksulluk ve bunun toplumsal, bireysel etkileri hususunda durum tes-

piti yapılmaktadır. Hazırlanan özel bir yazılım programı ile de basta çocuk ve gençlerde olmak üzere 

tüm aile üzerinde yoksullukla birlikte gelen dezavantajlılık durumunun bertaraf edilmesinde; ilgili 

kurumlara aile odaklı çözüm önerileri için veri tabanı oluşturulmaktadır. 

Projenin son ayağında akademisyenlerin, projenin yürütüldüğü 

bölgelerdeki belediye, kaymakamlık ve muhtarlıklar ile IBB ve 

İstanbul’da bulunan kamu kurumlarının sosyal hizmetler birim-

lerinin davet edileceği çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sonucu 

ve projeye ait tüm veriler, proje sonuç kitapçığı haline getirile-

cektir. 
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“STK Türkiye Aile Platformu-TÜRAP Uluslararasına Açılıyor” 

TÜRAP, ekim ayında çalışmalarını uluslararası düzeye taşımak amacıyla 

“Uluslararası Aile Zirvesi” düzenleyecektir. Bu çerçevede birçok ülkeden sivil 

toplum kuruluşu, kamu temsilcileri ve akademisyenlerin ülkemize davet edi-

lerek bilgi, tecrübe aktarımında bulunulması hedeflenmektedir. Özellikle aile 

değerlerini önemseyen ve aile odaklı çalışmalar yapan temsilcilerin katılması zirve açısından büyük 

önem verilmektedir. Bu zirve ile; 

• Ülkemizin aile politikalarının ve güçlü aile bağlarımızın tanıtımı yapmak, 

• Bilgi transferi sağlamak, 

• Ülkemizin lider konumunu sivil alanda pekiştirmek, 

• Dünya Kültür Başkenti olan İstanbul’un “AİLE” konusunda öncü bir rol oynamasına katkı 

sağmak,  

• Hazırlanacak yazılı, basılı, tanıtıcı ve görsel materyaller ile kalıcı değer oluşturmak, 

• Dünya Aile Platformunu’ nun kurulması için ilk adım atarak sürdürülebilir çalışmalara ze-

min inşa etmek, 

• Aile odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarını, kamu temsilcilerini ve akademisyenleri bir 

araya getirerek alan çalışması yapmak hedeflenmektedir. 

Uluslararası Aile Zirvesi” ile sosyal bir güç merkezi olan ailenin sorunlarının giderilmesi ile güçlü 

bir toplum inşasının adımları istişare edilecektir. Dünyanın birçok 

yerinden sunulacak iyi uygulamalar ile vizyon geliştirme imkanı bulu-

nulacaktır. Bu çerçevede iki gün sürmesi planlanan zirvede, katılımcı-

ların, kamu, yerel yönetim ve sivil toplum tecrübeleriyle yapacakları 

çalışmalar güçlü ve sağlıklı toplumsal yapıların oluşturulmasına da 

önemli katkı sağlayacaktır.  

TÜRAP “ULUSLARARASI AİLE ZİRVESİ” 

ULUSLARARASI FAALİYETLER 
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Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dördüncü maddesine kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve çocuk 
hakları fikrinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen “4. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festiva-
li”, 22 – 27 Mayıs tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecek. 

Detaylı Bilgi İçin:  http://www.cocukhaklarifilmfestivali.org 

“Kurumsal ve Toplumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi” 1-3 Ekim  2015 Düzce Üniversitesi 
Gölyaka Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Düzce’de düzenlenecek. 
 

Detaylı Bilgi İçin:  http://www.tokucc.com/ 

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi 03/04 Eylül 2015 Tari-
hinde Trakya Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi ve Düzce Üniversitelerinin destekleri ile İstanbul’da yapılacak. 
 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.toplumsalsiddetalgikongresi.org/ 

Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri( TCA) kapsamında, 17-21 Eylül 
2015 tarihlerinde Paris / Fransa’da “Open Access” Ortaklık Kurma etkinliği düzenlenecek-
tir. Son başvuru 30 Mayıs 2015’dir.  
  

Detaylı Bilgi İçin:  http://www.ua.gov.tr 

“Avrupa Birliği” Eğitim Kursu, 9-13 Haziran 2015 tarihleri arasında Didim’de GSM-Gençlik 
Servisleri Merkezi tarafından “Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi”, kapsamında düzenlenecek. 
Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2015’tir.  
 
 
Başvuru İçin : http://goo.gl/forms/11OY5ey8HH  

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi,  23-28 Haziran 2015  tarihleri arasında Heybeliada’da 5. Uluslararası 
Komşuluk Çalıştayı’nı düzenleyecek. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akde-
niz’de Liderlik ve Değişim” olarak belirlenmiştir.  
 
Detaylı Bilgi İçin: http://www.youngchildexpo.com/ 



TÜRAP WEB SİTESİ  
YENİ GÖRÜNÜMÜ İLE SİZLERLE 

Üye STK Haberleri, Etkinlik Takvimi,  
Aktif Proje Takibi, Güncel Haberler,  

Resmi Kurum Haberleri, İstatistiki Bilgiler,  
Köşe Yazıları 

Siz de Takip Edin! 

www.turkiyeaileplatformu.com  
 

Yeni ara yüzü ile TÜRAP artık  
daha profesyonel, daha katılımcı, daha güncel! 


