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TÜRAP BÜLTENİ
Bir TÜRAP Bülteniyle daha tüm ülke genelinden STK’ları selamlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
TÜRAP V. İl İstişare Grubu Toplantısı Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür
III. GENEL MECLİS TOPLANTISI

Derneği/HANDER ve Dost Eğitim ve Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği/DOSTDER evsahipliğinde Samsun’da gerçekleşiyor. Karadeniz Bölgesinde kapsayıcı ve bütünleştirici rolleriyle aile odaklı hizmet üreten HANDER ve DOSTDER Yönetim Kurullarına ve üyelerine teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Ülkemiz iki milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA
MÜCADELE PLATFORMU

insani yaşam koşullarına ulaşabilmesi kadar toplumsal yapıya uyum sağlayabilmesi de son derece önemli. TÜRAP Üyelerinin bu uyum sürecine katkıda bulunabilecek stratejiler geliştirmesi için ilk adım olarak V. İl İstişare
Grubu Toplantısı’nda “Mültecilerin Türk Aile Yapısına Etkileri, Yeni Sorun Alanları, Çözüm Üretme Sürecinde STK’ların Rolü” konulu bir panel
organize edildi. Bu panelin sonuçlarının yeni projeler geliştirilmesine katkı

TÜRKİYE ÇOCUK EVLERİ
PLATFORMU

sağlayacağını ümit ediyoruz.
Ülkemizde 1 Kasım 2015 tarihinde Genel Seçimler gerçekleştirildi. Sonuçların ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, STK’lar olarak ekonomik, sosyal ve siyasal istikrar kadar aile ve aile bireylerine yönelik politikaların da takipçisi olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

EN İYİ UYGULANABİLİR
PROJELER

TÜRAP Genel Merkezi, Birim ve Komisyonlarının çalışmalarıyla ilgili
bilgilere Bülten içeriğinden ulaşabilirsiniz.
Çalışmalarımızda emeği geçen üye ve gönüllülerimize teşekkürlerimizle…

TÜRAP Genel Sekreterliği
EN İYİ UYGULANABİLİR
PROJELER

TÜRAP III. GENEL MECLİS TOPLANTISI-İSTANBUL
TÜRAP III. Genel Meclis Toplantısı, 16–17 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları
Derneği (İKADDER), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı
(HEKVA), Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği
(ÖZLENDER) ev sahipliğinde Üsküdar Boğaziçi Yaşam
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı Müsteşarı Ömer Faruk Terzi, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve Eşi, Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, Ataşehir Müftülüğü’nden bir temsilci, bir
basın üyesi ve 32 Üye STK’dan 90 temsilci, 27 misafir
STK’dan 75 temsilci iştirak etti.
Sabah oturumu Genel Koordinatör Piyale ÇİTİL’in TÜRAP
tanıtımı ve hoş geldiniz konuşması ile başladı. Çitil, toplumun gelişim ve değişiminden en çok etkilenen biriminin aile
olduğunu ifade etti. Değişimin aile üzerinde büyük etkilerinin görüldüğünü, Türkiye’deki sorunların STK çalışmaları
ile hızlı bir şekilde çözüme ulaştığını, aile yapısının korunması ve devamı için STK’lara büyük görevler düştüğünü belirtti.
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın başarı temennilerini ilettiği telgraf okundu.
Protokol konuşmalarının ardından “Modern Dünyadaki Aile
Sorunlarına Genel Bir Bakış” başlıklı panel düzenlendi.
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TÜRAP III. GENEL MECLİS TOPLANTISI-İSTANBUL
ği, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği/
SÜREYYADER, Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma
Derneği/AYDOST, Uluslararası Hakların Korunması ve
Eğitim Derneği/HAKEDER, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği/OKED, Anadolu Yakası Sivil Toplum
Kuruluşları Platformu/AYSİT TÜRAP üyesi oldu.
Toplantının ikinci gününde, TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil tarafından “TÜRAP En İyi Uygulamaları
TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil, Genel Koordinatör Raporu ve eklerini görsel sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı.
ÖZLENDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan
TÜRAP Birimi Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu
(T-STK ÇOGEP) çalışmaları, İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol TÜRAP Toplumsal Cinsiyet
ve Aile Komisyonu Çalışmaları, Regaip Bostan TÜRAP
Bağımlılıkla Mücadele Platformu (TÜBAM-P) çalışmaları, Mukadder Bahadır Türkiye Çocuk Evleri Platformu
(TÜÇEV-P) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gelecek

Yaygınlaştırma Programı” sonuçları açıklandı.

dönem TÜRAP etkinlikleri ile ilgili müzakere yapıldı.

İnsani Değerler Platformu (İDEP)’nun “Kampanyalar

TÜRAP Genel Koordinatörü, Genel Koordinatör Vekil-

Projesi” ve Aile Akademisi Derneği’nin “Önleyici Aile

leri, Genel Sekreter Vekili, Genel Merkezi Üstlenen

Eğitimi” projeleri ödül kazandı.

STK ve DDG seçimleri, TÜRAP’a üye olmak isteyen

TÜRAP Üyesi STK’lar kurumlarının tanıtımını slaytlar

STK’ların oylamaları yapıldı. Bu oylama sonucunda

eşliğinde sundular. Program İstanbul Boğaz Gezisi ile

Haseki Kadın Vakfı, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derne-

sona erdi.

TÜRAP BÜLTENİ

2

MODERN DÜNYADAKİ AİLE SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ PANELİ
ler ile ilgili verileri paylaşarak ülkemizin durumu ile
mukayese etti.
Prof. Dr. Burhanettin CAN; “Gençlikteki Kimlik
Krizi”ni ele aldı. Okuldaki ve evdeki eğitimin farklı
olduğunu, evdeki ve dışarıdaki ahlak yapısının çeliştiğini; bu nedenle gençlerin sorun yaşadığını söyleyerek;
çocuklarımızı gelecek döneme hazırlamamız gerektiğine dikkat çekti. Yabancı çizgi filmler ve bilgisayar
oyunlarının çocuk ve gençlere açık ve subliminal mesajlar verdiğini altını çizdi. Çocuk ve gençleri bekleyen
TÜRAP III. Genel Meclis Toplantısı kapsamında Ayşe

tehlikeleri, LGBTİ, inançta parçalanma, güven bunalı-

Serap Şahiner moderatörlüğünde "Modern Dünyadaki

mı, babaya güvensizlik, gelecek korkusu, iletişim bo-

Aile Sorunlarına Genel Bir Bakış" başlıklı panel ger-

zukluğu vb. şeklinde özetledi.

çekleştirildi.

Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR; Kur an’da geçen “zevc”

Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN, “Türk Aile Yapısı ve Te-

kelimesine dikkat çekerek; eş manasına geldiğini, ka-

mel Sorunları”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Mer-

dın ve erkeğin birbirini tamamlayan, “eş” olduğu-

kezi (SEKAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

nu,“eşit” olmadığını belirtti. Kadın ve erkeğin hukukta

Burhanettin CAN “Aile ve Gençlik”, Yalova Üniver-

eşit olduğunu fakat ev ortamında farklılıkların olduğu-

sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR

nu söyledi. Allah Resulü’nün eşlerine ve çocuklarına

“İslam’da Aile ve Peygamber Efendimizin Aile Haya-

son derece nazik davrandığını, Hz. Ayşe’ye iftira atıldı-

tı” başlıklı konularda tebliğ sundu.

ğında dahi hiçbir küçük bir imada bulunmadığını, kız-

Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN; aile ar aştır malar ı kap-

lara önem verilmediği cahiliye toplumunda Peygamber

samında eş seçimi, evlenme yaşı, evlilik süreci gibi

Efendimizin ayağa kalkarak kızını karşıladığını, kızının

yapılar ile ilgili bilgi verdi. Aile yapısı ile ilgili kullanı-

elini öperek sevgisini gösterdiğini anlatan Güngör,

lan kavramlara dikkat çekerek; “Aile İçi Şiddet” yerine

Peygamber Efendimizin hayatından kesitler paylaştı.

“Ev İçi Şiddet”, “Eğitimde Şiddet” yerine “Okulda Şiddet” kavramlarının kullanılmasını önerdi. Aile yapısında dönüşümün olduğunu, evlilik yaşının gecikmesine
bağlı olarak yalnız yaşama temayülünün arttığını ifade
etti. T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ailelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak “Aile Eğitim Programı/AEP”i oluşturduğunu söyledi. Japonya,
Norveç, Belçika gibi ülkelerdeki aile yapısı ve evlilik-
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TÜRAP BİRİMİ

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP
Platform Meclisi Toplantısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin ÇELİK iştirak ederek
alandaki sorunlarla ilgili Sivil Toplumun önerilerini
dinledi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ziyaret edilerek çocuk/
Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/ T-STK
ÇOGEP 2010 yılında İstanbul’da çocuk ve genç alanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşların bir araya
gelmesi ile kuruldu. Platform Eylül 2012 itibariyle
Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER yürütücülüğünde çalışmalarını sürdürmektedir. T-STK
ÇOGEP; TÜRAP’ın Çocuk/Genç ve Aile Biriminin
koordinatörlüğünü yapmaktadır.

genç alanında yürütülen koruyucu hizmetler, madde
bağımlılığıyla mücadele konuları görüşüldü. T-STK
ÇOGEP katılımcılarından Hanımlar Eğitim ve Kültür
Vakfı/HEKVA’nın

yürüttüğü

İstanbul

Kalkınma

Ajansı “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”
kapsamında desteklenen “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği”
projesinin kapanış ve değerlendirme toplantısına organizasyon desteği sağladı. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşen Gürcan makamında ziyaret edilerek

T-STK ÇOGEP, her ayın ikinci salı günü olağan top-

yeni görevinden ötürü tebrik edildi, çocuk/genç ala-

lantısını gerçekleştirmekte, toplantılarını katılımcı ku-

nındaki çalışmalar aktarıldı.

ruluşların ev sahipliğinde yaparak, STK’ların kendilerini daha kapsamlı ifade etmelerine, katılımcıların daha yakından tanışmalarına imkân sağlamaktadır.

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/
İKADDER tarafından hazırlanan, 83 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği “Kadınlardan Kamuoyuna

Toplantılara STK temsilcilerinin yanı sıra, gündemin

Duyuru! Sesimize Kulak Verin Çığlığımızı Duyun!”

ana konusuyla ilgili olarak kamu, yerel yönetim ve

basın bildirisine platform olarak imza ile destek veril-

gençlik merkezleri temsilcileri, akademisyenler, uz-

di.

man ve ilgili kişiler de misafir olarak katılmakta, gündeme yönelik konuların anlaşılmasına özel katkı sağlamaktadır.
T-STK ÇOGEP, 8 Eylül 2015’te Hanımlar Eğitim ve
Kültür Vakfı/HEKVA, 13 Ekim 2015’de Mutlu Aile
Mutlu Çocuk Derneği ev sahipliğinde iki Platform
Meclisi Toplantısı gerçekleştirdi. T-STK ÇOGEP

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP BİRİMİ

TÜRKİYE STK ENGELLİ VE AİLE BİRİMİ/T-STK ENAP
16–17 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRAP III. Genel Meclis Toplantısı’nda alınan karar kapsamında Umut Çatısı Derneği/İstanbul koordinatörlüğünde Türkiye STK Engelli ve Aile Platformu/T- STK ENAP kuruldu.
T– STK ENAP Kurucuları: Bilim ve İnsan Vakfı, Umut Çatısı Spor Kulübü Der neği ve Görmeyenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği /GÖRBİR.
Nüfusumuzun önemli bir oranını oluşturan engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara
çözüm bulmak, kendine yetebilen ve üretken bireyler olarak hayat sürdürebilmelerini sağlamak, eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, ulaşılabilirlik, bakım ve diğer hizmetlerin gelişmesi için başta devlet olmak üzere yönlendirme
gücünü elinde bulunduran medyaya, sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir.
Amaçları:
 Bütün engel gruplarını bir araya toplayarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin engellilerin iş, sağlık, eğitim gibi

genel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde de bulunup ruh ve bedenen kendilerine
yeterli olabilecek gücü kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici, rehabilite edici çalışmalar yapan STK’ların
güç birliği oluşturması,
 Engellilerin toplumsal hayatla bütünleşmelerini sağlamak maksadıyla eğitim, istihdam, sağlık, spor, kültür

ve sanat alanlarında yatırımlar yapılması, ekonomik yardım ve danışmanlık desteği sağlanması.
Vizyon; Engelliler in yaşam kalitesini ar ttır mak, r ehabilitasyonlar ını sağlamak, engelliler i ve aileler ini topluma kazandırmak için çalışmaktır.
Misyon; Engelliler in eğitim, sosyal, kültür el, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatler ini kor uyup
geliştirmek ve istihdam, sosyal hayata uyum, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini
sağlamak; engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için
çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarıyla mücadele etmek ve sosyal dayanışmayı sağlamak; engelliler ve toplum arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır .
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TÜRAP BİRİMİ

TÜRKİYE STK ENGELLİ VE AİLE BİRİMİ/T-STK ENAP
Türkiye geneline ulaşmayı amaçlayan T-STK ENAP;
 Engellilerin eğitim, sağlık, spor, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının

çözümü ile her bakımdan gelişmelerini sağlamayı,
 Önlerindeki engelleri kaldırmayı, topluma katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı, engelli kişilerin

yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri, toplum içinde kendi
kendini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek ortamı hazırlamayı, bunlardan ihtiyacı olanların geçici
ve sürekli bakımlarını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmayı, bu çalışmalara engelli ailesinin katılımı için
rehberlik yapmayı,
 Engellileri yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitmeyi, meslek kazandırmayı, gerçek ve tü-

zel kişilerce açılacak yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı iş yerlerinin değişik tipleri ile özel iş yerlerinde bireylerin bireysel gelişmeleri ve yeteneklerine uygun iş ve becerileri edinmeleri için çalışmalar yapmayı,
 Engelliler ve aileleri ile ilgili bilgilendirme, biçimlendirme, yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bu-

lunmayı,
 Engellilere yönelik oluşturulan politikaları izlemeyi ve mümkünse imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmayı,

engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmayı, ortaya çıkan sorunlar hakkında inceleme ve araştırma
yapmayı bu konuda proje ve teklifler hazırlamayı hedefler.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP KOMİSYONLARI

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PLATFORMU/TÜBAM-P

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/TÜBAM-P, 1 Mart 2014 tarihinde madde
bağımlılığı alanında faaliyet gösteren STK’lar tarafından kuruldu. Platformun amacı, Türkiye genelinde bağımlılık alanında faaliyet gösteren iletişim, istişare ve işbirliği zemininde STK’ları bir araya getirerek çalışmalarını güçlendirmektir.

Komisyon Üyeleri:
1. Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER
2. Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği/AYBUDER
3. Haseki Kadın Vakfı
4. Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE
5. Özkevser Vakfı
6. İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER
7. Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA
8. Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP
TÜBAM-P Üyeleri bağımlıkla mücadele alanında önleyici (seminer, sosyal yardım, konferans vb.) ve rehabilite
edici çalışmalarına devam etti.
Platform Üyelerinin Katıldığı Program ve Eğitimler


Ataşehir İlçe Koordinasyon Kurulu/Bağımlılık ile ilgili proje ekip toplantısı - Dezavantajlı Gruplar (20 Mayıs
2015)



İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD/ İstanbul Valiliği toplantısı (26 Mayıs
2015)



Bağımlılık Haftasıyla İlgili Ön Çalışma Grubu Toplantısı Halk Sağlığı Merkezi/Cevizlibağ (3 Haziran 2015)

 TÜBAM-P Aylık Toplantısı-BAYDER (3 Haziran 2015)
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TÜRAP KOMİSYONLARI

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PLATFORMU/TÜBAM-P
 İl Koordinasyon Halk Sağlığı Tütün Şube Toplantısı, 26 Haziran Bağımlılıkla ve Kaçakçılıkla Mücadele Haf-

tası Çalışması (Halk Sağlığı, Yeşilay, Büyükşehir Belediyesi ve Ortak STK’lar) (8 Haziran 2015)
 Bağımlılık Proje Sunum Ödül Töreni - İstanbul Üniversitesi (9 Haziran 2015)
 İstanbul Valiliği Yönetiminde Tütün Şube İl Koordinasyon, AFAD Toplantı (23 Haziran 2015)
 Türkiye Alkol Politikaları Platformu/TAPP Yönetim Kurulu Toplantısı (4 Ağustos 2015)
 İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal Makamında Ziyaret - İl Koordinasyon Toplantılarıyla İlgili Değerlen-

dirme (20 Ağustos 2015)
 Üsküdar Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Üsküdar Kaymakamlığı (20 Ağustos 2015)
 İl Koordinasyon Kurul Toplantısı, AFAD/İstanbul Valilik (29 Eylül 2015)
 Temel Bağımlılık Eğitimi - Yeşilay Merkez Sepetçiler Kasrı (16–17–18 Ekim 2015)
 Türkiye Alkol Politikaları Platformu/TAPP Toplantısı (1 Ekim 2015)
 Bağımlılık Eğitimi - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi/222 saat (3 Ekim 2015) itibariyle

program başladı.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP KOMİSYONLARI

TÜRKİYE STK ÇOCUK EVLERİ PLATFORMU/TÜÇEV-P
Türkiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P) Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği koordinatörlüğünde 19 Mart 2015 tarihinde kuruldu.
TÜÇEV-P, kurucu üyeleri arasında; Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Ankara Mutlu
Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Yozgat Mutlu
Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüleri Derneği (BİSEG), Özkevser Vakfı ve Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma
Derneği bulunmaktadır.
Platformun diğer üyeleri; Şefkat Vakfı, Gönül-Ver Derneği, İzmir Yardımlaşma Derneği olup ayrıca 26 bireysel
üyesi bulunmaktadır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar:
 Platform için logo çalışması yapıldı.
 Etkin, sağlıklı ve hızlı haberleşme için Platform mail

adresi alındı ve whatsapp grubu oluşturuldu.
 Platformun web sitesi çalışmaları devam etmektedir.
 Ülke çapında yeni üyelere ulaşmak amacıyla Çocuk

Evleri açan kurum/kuruluşlarla iletişim çalışmaları
devam etmektedir. Bunun yanı sıra bireysel üye sayısının artması için de çalışılmaktadır.
 Her ayın son perşembesi toplantılar düzenleyerek; alanda yaşanan sıkıntılarla ilgili ortak çözüm yolları aran-

makta, daha etkin ve verimli çalışmalar yapılması için istişareler yapılmaktadır.
 TÜÇEV-P çatısı altında 80 çocuk evi ve 400 civarı da çocuk bulunmaktadır.
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TÜRAP KOMİSYONLARI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞEN GÜRCAN ZİYARETİ
2 Ekim 2015 tarihinde TÜRAP Üyelerinden Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA, Özlenen Çocuk ve Gençlik
Derneği/ÖZLENDER, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları
Derneği/İKADDER, Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP temsilcileri Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşen Gürcan’ı makamında ziyaret etti.
TÜRAP Üye ve Temsilcileri Ayşen Gürcan’ı yeni görevinden ötürü tebrik ederek; dilek ve temennilerini sundu.
Görüşmede Aile Destek Hizmetleri Projesi (ASDEP) ve Aile
Eğitim Programı (AEP)’nın yaygınlaşması için sivil toplum kamu işbirliği görüşüldü.
Mültecilerin aile kurumu üzerindeki etkilerinin Bakanlık tarafından araştırılması ve kamuoyunun bu hususta aydınlatılması talep edildi. TÜRAP üyesi STK’ların bu sahada hizmet edeceği ve proje geliştireceği bilgisi paylaşıldı.
TÜRAP’ın gelecek dönem planları hakkında bilgi verildi. Bakan Gürcan’a TÜRAP’a danışman olarak sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN ZİYARETİ
TÜRAP ve TÜRAP Üye STK’larından, Hanımlar Eğitim ve
Kültür Vakfı/HEKVA, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları
Derneği/İKADDER, T-STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK
ÇOGEP temsilcilerinden oluşan bir heyet 18 Ağustos 2015
tarihinde İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen görüşmede çocuk/genç alanında yürütülen
koruyucu hizmetler, madde bağımlılığıyla mücadele, LGBT
hareketleri ve toplumsal etkileri değerlendirilerek istişare edildi.
STK’ların kamu ile işbirliği yaparak hizmet sahasını genişletmesinin önemi vurgulandı. Her ay il düzeyinde düzenlenen madde bağımlılığı ile mücadele alanında oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu ile ilgili öneriler paylaşıldı.

TÜRAP BÜLTENİ
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TÜRAP ÜYELERİNİN EN İYİ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMI
ÖDÜLLÜ PROJELER

İnsani Değerler Platformu/İDEP - “Kampanyalar Projesi”
Projenin amacı;
 Toplumda var olan değer kayıplarına dikkat çekmek, konu ile ilgili farkın-

dalık oluşturmak ve çözüm önerileri üretmek,
 Maddi ve manevi değerleri yeniden kuşanmaya yönelik çözüm ve stratejiler

oluşturmak ve hayata geçirmek,
 Değer kayıpları sorununa “dur” demek için fert fert herkesi çözümün bir

parçası haline getirerek, harekete geçirmek,
 Toplumun dikkatini değerlere çekmek için çözüm önerilerini içeren afiş,

video vb. görsel materyaller hazırlamak ve dağıtmak,
 Proje kapsamında ulaşılan hedef kitlede düzelmeye ve düzeltmeye

“kendimizden başlamalıyız” bilincini yaygınlaştırmak,
 Gençlerin dikkatini değerlere çekebilmek için seçilen kampanya konuları ile

ilgili kompozisyon yarışmaları düzenlemek,
 Sosyal medyayı aktif kullanarak değerlere dikkat çekmek.

Projenin Hedef Kitlesi
 STK’lar aracılığı ile kurumların hedef kitleleri,
 Avcılar Müftülüğü ile Aile İrşad Bürosu, cami ve Kur’an Kursları,
 Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile bölgedeki tüm orta derece-

li okullar,
 Bölge esnafı aracılığı ile tüm halk.

Projenin Ortakları: Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği/
ERDEMDER, Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği/GÜLDER, Karınca Eğitim
Kültür Çevre ve Yardımlaşma Derneği, Avcılar İlçe Müftülüğü Avcılar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü.
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TÜRAP ÜYELERİNİN EN İYİ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMI
ÖDÜLLÜ PROJELER
Aile Akademisi Derneği /Bursa - “Önleyici Aile Projesi”
Projenin Amaçları
1. Çocukları en fazla tehdit eden 7 risk hakkında (olumsuz arkadaş, olumsuz müzik, TV, internet, marka bağımlılığı ve tüketim alışkanlıkları, madde bağımlılığı,
şans oyunları ve kumar) anne-babaları bilgilendirmek,
2. Bu riskler karşısında ebeveyne, önleyici tedbirler alabilmesi için bilinç ve beceri
kazandırmak.

Projenin Hedefleri
1. Anne-baba-çocuk etkileşimini arttırmak,
2. Anne-babanın evdeki pedagojik etkisini arttırmak,
3. Anne-babaların sorun çözme becerilerini arttırmak,
4. Anne-babanın özyeterlilik düzeyini/duygularını geliştirmek.

Projenin Özeti:
Modern hayatın yaşam alışkanlıklarının birçoğu çocuklar üzerinde olumsuz etkiye
sahiptir. Birey ve özgürlük merkezli eğitime yapılan yoğun vurguya ve bu eğitim
batı toplumlarında yaklaşık 100 yıldır uygulanmasına rağmen gençlikte; davranış
bozuklukları, farklı dinsel ve cinsel sapmalar ile bir yığın psikolojik sorunlar gün
geçtikçe ciddi oranda artmaktadır. Son yüzyılda suçun çeşitlerinde ve oranlarında
inanılmaz artışlar baş göstermiştir. Bu sorunların birçoğunun kaynağında dağılan
aile yapısı önemli bir etkendir. Son on yılda 1 milyonu aşkın ailenin boşandığını ve
bu ailelerin her bireyinin (anne, baba, çocuk ve akrabalar) toplumda kötülüklere karşı tek başına kaldığını hatırlamak durumun ciddiyetini daha iyi göstermektedir.
Psikolog, psikolojik danışman ve eğitimciler tarafından, çocukları bu olumsuzluklardan nasıl koruyabiliriz sorusuna cevap olarak “Önleyici Aile Projesi” geliştirildi.
http://www.aileakademisi.org/

TÜRAP BÜLTENİ
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR

TÜRKİYE SİVİL 20 ZİRVESİ
52 ülkeden 500’ü aşkın katı-

Daron Acemoğlu ise ‘Demokrasi, Sivil Toplum ve

lımcının iştirak ettiği C20 Zir-

Ekonomik Büyüme’ üzerine hazırladığı sunumla bera-

vesi, 15–16 Eylül 2015 tarihle-

ber katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Sunumu

rinde

Üniversite-

takiben gerçekleşen oturumda ise Ufuk Akcigit

si’nde gerçekleşti. Programa

(Pennsylvania Üniversitesi), Hilal Elver (BM İnsan

TÜRAP Genel Sekreteri Fun-

Hakları Yüksek Komiserliği Gıda Hakkı Özel Raportö-

da Akyol ve Genel Koordina-

rü), Shelly Inglis (Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-

tör Vekili Firdevs Tavukçu iştirak etti. Farklı alanlar-

ramı), Sol Picciotto (BEPS Monitoring Group) ve Gö-

dan sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Zirve,

nenç Gürkaynak (Avukat) C20 Bildirisi hakkında geri

C20 Türkiye’nin bugüne kadar sürdürdüğü politika

bildirimde bulundular. Finalize edilen C20 Bildirisi,

geliştirme ve istişare sürecinin son etkinliğiydi.

C20 Yürütme Kurulu Başkanı tarafından hükümet tem-

Boğaziçi

C20 Zirvesi, yenilikçi ve interaktif metodolojiler kulla-

silcilerine sunuldu.

narak katılımcıların hikâyelerini paylaşmaları, önemli

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin G20

verileri sunmaları ve ortak savunuculuk stratejileri ge-

Sherpa’sı Ayşe Sinirlioğlu ve eski Başbakan Yardımcı-

liştirmeleri için önemli bir platform oluşturdu. C20 Zir-

sı Ali Babacan, sivil toplum tarafından öne sürülen so-

vesi’nin en önemli çıktısı, 16 Eylül’de zirve katılımcı-

nuç odaklı ve somut politika önerilerini memnuniyetle

ları tarafından finalize edilen ve onaylanan C20 Bildiri-

karşıladıklarını belirttiler.

si oldu.

C20 tarafından yürütülen online istişare süreci so-

Katılımcılar, uzman misafir konuşmacılarla beraber

nucunda 2015 yılı için dört temel öncelik belirlendi:

fikir yürütme ve tartışma olanağı buldular. Başbakan

 Kapsayıcı Büyüme

Ahmet Davutoğlu’nun eşi Dr. Sare Davutoğlu, 16 Eylül’de yaptığı sunumda mülteci sorunuyla beraber küre-

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

sel sorunlar hakkındaki görüşlerini katılımcılarla pay-

 Yönetişim

laştı. Zirve’ye katılan dünyaca ünlü ekonomist Profesör

 Sürdürülebilirlik.
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TÜRKİYE SİVİL 20 BİLDİRİSİNDEN
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı makroekonomik

Kadınların ücretsiz çalışmalarını tanımalı ve azalt-

politikalar ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme

malıdır.

konularında kadın örgütleriyle yapıcı şekilde diya-

 Tüm çalışma türlerini tanımalı ve ölçmeli, ücretsiz

bakım işini de içeren ulusal gelir hesaplamasını benimsemelidir.
 Ücretli aile bakım izni ve ücretli bakım işi gibi me-

kanizmalarla kadınların ücretsiz bakım işini tanıyan
ve azaltan program ve politikaları teşvik etmeli,
böylece kadınların üzerindeki ücretsiz bakım işi
yükünü azaltmalıdır.
 Altyapının iyileştirilmesi, temel hizmetlere erişimin

güçlendirilmesi, yolsuzluğun azaltılması ve devlet
programlarının sunumunun kolaylaştırılması dahil,
kadınların içinde bulundukları toplulukların yaşam
koşullarını iyileştirmek üzere yerel topluluklar,
özellikle de yereldeki kadınlar tarafından üstlenilen
ücretsiz örgütlenme ve savunuculuk işlerinin hakkını vermelidir.
 Kadınlar tarafından öncelik haline getirilen ve ba-

log kurulması konusunda öncü olmalıdır.
 Toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklarını ve mes-

leki ayrımları ortadan kaldıracak hukuki ve siyasi
çerçeve oluşturmalı, işyerinde toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılığı suç haline getirmeli, istihdam,
kamu ihaleleri ve şirket yönetim kurullarında temsil
oranlarını %50’ye kadar arttırmak üzere toplumsal
cinsiyet kotaları getirmeli, ayrıca gerek şehirde gerek kırsal bölgelerde kayıt dışı ekonomide yer alan
kadınların hakları ve refahına yönelik politikalar
oluşturmalıdır.
 Kadınların liderliğini, girişimciliğini ve üretken

kaynaklara erişimini arttıracak kadın kooperatifleri
ve federasyonları gibi alternatif kuruluşlar başta
olmak üzere mikro, küçük ve orta ölçekli işletme
sahibi kadınlar için devlet desteği sağlamalıdır.
Taahhütlerindeki ilerlemeleri izlemelidir

kım yüklerini hafifleten su, sağlık, temizlik, eğitim

 Yerel kadın örgütleri dâhil kadın kuruluşları temsil-

gibi temel hizmetlere erişimi artıracak altyapı yatı-

cilerinin yer aldığı başlangıç verilerini saptayan ve

rımlarını arttırmalıdır.

niceliksel ve niteliksel veriler yoluyla toplumsal

Toplumsal cinsiyete duyarlı politika ve mevzuat
oluşturmalıdır
 Başta KDV gibi azalan oranlı vergileri azaltmak,

kadınların mali kaynaklara erişimini arttırmak ve
kadınların özellikle toprak ve konut gibi mülkiyet
haklarını güvenceye almak olmak üzere eşitlikçi ve
ilerici ulusal ve uluslararası vergi sistemleri gibi

TÜRAP BÜLTENİ

cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinde sağlanan ilerlemeyi sistematik olarak ölçen; yerel ve
ulusal STK’lar tarafından gerçekleştirilen çevre taraması ve veri toplama çalışmalarını tanıyan, bu
verileri kullanan ve bu çalışmalara kaynak ayıran
bir ulusal izleme mekanizması oluşturmalı ve finanse etmelidir.

14

KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR

TÜRKİYE KADIN 20 ZİRVESİ

Uluslararası ekonomik işbirliğinin sağlanması yolunda

toplum kuruluşları ve akademi dünyasından önemli

1 Aralık 2014'te G20 dönem başkanlığını devralan Tür-

isimlerin katılım gösterdiği zirvenin açılış konuşmasını

kiye, bu yıl G20 altında kurulan W20 (Women-20) ka-

yapan Erdoğan, W20 grubunun kapsayıcı ekonominin

dın oluşumuna ev sahipliği yaptı.

sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı. Erdoğan, kadın-

Kadının ekonomiye katılımı için hedefler koyan W20,
G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi KAGİDER Başkanlığı’nda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Türkiye İş Kadınları Derneği
(TİKAD) tarafından yürütüldü. Sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen
programa TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil,
Genel Koordinatör Vekili Firdevs Tavukçu ve Genel
Sekreter Funda Akyol iştirak etti.
G20 ülkelerinden gelen temsilcileriyle; iş dünyası, sivil

15

ların işgücüne katılmasını, ihtiyacımız olan büyümeyi
elde etmede en önemli imkân olarak ifade ederken, kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim
öğretimlerinin geliştirilmesine olan ihtiyaca da dikkat
çekti. G20 ülkelerinin geçen yıl aldığı “dünya genelinde kadın ve erkek istihdamı arasındaki farkı 2025 yılına
kadar %25 oranında azaltma” hedefini Türkiye’nin kesin bir şekilde benimsediğini ifade eden Erdoğan bu
hedefe ulaşmanın 10 yıl içerisinde tüm dünyada 100
Milyon kadını iş gücüne kazandırmak anlamına geldiğini vurguladı.
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TÜRKİYE KADIN 20 ZİRVESİ
W20 İcra Kurulu Üyesi ve KADEM Genel Başkanı E.
Sare Aydın Yılmaz, W20 Zirvesi kapsamında yaptığı
konuşmasında, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın ancak iş-yaşam dengesini gözeten, aileyi koruyan
ve kadın ile erkek arasında adil iş bölümünü sağlayan
politikalarla mümkün olabileceğini vurguladı. Yılmaz,
eğer daha adil ve yaşanabilir bir dünya istiyorsak politikadan iş hayatına, eğitimden istihdama tüm alanlarda
daha fazla kadına ihtiyacımız olduğuna da dikkat çekti.
Yılmaz ayrıca, Suriyeli mülteciler özelinde dünyadaki
mülteci sorununa ve savaş mağduru kadınların durumlarına da dikkat çekerek tüm G20 ülkelerini mültecilere
sahip çıkmak ve problemlerini çözmek üzere harekete
geçmeye çağırdı.

 Sosyal Güvenlik Yoluyla Yaşam-İş Dengesinin Sağ-

lanması,
 Kadının Güçlendirilmesinin İzlenmesi,
 Kamu ve Özel Sektörde Kadının Liderliği, Kadınla-

rın Finansman ve Üretim Araçlarına Erişimi,
 İşyerinde Ayrımcılığın Önlenmesi, Çalışanların Hak-

larının Uygulanması ve Eşit Fırsatların Desteklenmesi,
 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme Konula-

rında Kadının Liderliği,
 Kadın KOBİ’lerinin Desteklenmesi ve İnovasyon.
 Uzun süren değerlendirmeler ve tartışmalar sonucun-

da oluşturulan sonuç bildirgesi Kasım ayında gerçek-

Açılış konuşmalarının ardından devam eden programda

leştirilecek G20 Liderler zirvesinde dünya liderlerine

W20 ülke temsilcileri, panel konuşmacıları ve dünya

sunulacaktır.

genelinden izleyicilerin katıldığı kapalı oturumlarda
W20’nin öne çıkaracağı maddeler tartışıldı. İki gün
devam eden Zirvedeki oturum başlıkları:

W20'nin öncelikli politika alanlarından olan “iş hayatı
ve özel hayatın dengelenmesi”ne destek maddesi, ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve ka-

 Küresel Kadın Ağları,

dınları kapsayıcı şekilde gerçekleşmesini engelleyen

 Eğitim, İstihdam ve Girişimcilik Yoluyla Kadının

temel sebeplerden birinin, maddi olarak karşılanabilir

Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi,

ve uygun çocuk bakım hizmetlerinin mevcut olmayışı
olduğunu ifade etmektedir.

TÜRAP BÜLTENİ
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“KADINLARDAN KAMUOYUNA DUYURU!” BASIN BİLDİRİSİ
TÜRAP Genel Sekreterliğini yürüten İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, 17 Eylül 2015 tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA’da ülkemizde yaşanan terör olaylarına yönelik “Kadınlardan Kamuoyuna Duyuru” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Bildiriye TÜRAP üyelerinin de yer aldığı 83 STK imzası
ile destek verdi. Gerçekleştirilen basın toplantısı yazılı ve görsel medyada yankı buldu.
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“KADINLARDAN KAMUOYUNA DUYURU!” BASIN BİLDİRİSİ
SESİMİZE KULAK VERİN, ÇIĞLIĞIMIZI DUYUN!
Bizler İstanbul’dan, Ankara’dan, Diyarbakır’dan sesleniyoruz sizlere. Samsun’dan, İzmir’den, Malatya’dan, Adana’dan… Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi dik, İstanbul’un kadim tarihi gibi köklü, Ege’nin bereketli toprakları gibi
umutluyuz. Güneydoğuyuz, güneşi ilk karşılayan ve yudum yudum ailemizin üstüne serpen…
Biz Anadolu’yuz. Bu toprakları emeği ile yurt yapan, yurduna kardeşliği azık yapan kadınlarız. Doğurduğu, büyüttüğü çocuğuyla; eş olduğu, emek verdiği yuvasıyla Türkiye’yi aile yapan kadınlarız.
Biz şehit annesiyiz, eşiyiz, çocuğuyuz. Hepimiz yüreğimizde nice ölümlerin üzüntüsünü taşıyoruz.
Sesimize kulak verin. Çığlığımızı duyun!
Toprağa düşen her şehitle yüreğimizden bir parça kopup gidiyor, Gazeteler her gün bayraklara sarılı şehit cenazelerinin fotoğraflarıyla doluyor. Ağzından nefret saçarak felaket senaryosu üretenlerden yorulduk!
“Analar ağlamasın” diye başlayan, çocuklarımızın geleceğine daha güvenle bakmamızı sağlayan o güzel yolculuk
bitmesin. Biz o yolda yürümek, köprüleri sağlamlaştırmak istiyoruz. Kardeşi kardeşle buluşturan dostluk köprülerini
yıkmayalım!
Ortadoğu yanıyor, tüm dünya bu yangına benzin döküyor, sonra da seyrediyor. Bir coğrafyanın çocukları sorgusuz
sualsiz denizde, terörde, çöllerde hayata veda ediyor. Türkiye de adım adım benzer bir tuzağa çekiliyor. Buradan
terörü destekleyen, propagandasını yapanlara sesleniyoruz: Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşman yapan terör
sizi de imha edecektir. Binlerce tonluk patlama gücüne sahip bombalarınız kardeşliğimizin, gençlerimizin, geleceğimizin üzerinde patlıyor.
Tüm kamuoyuna sesleniyoruz:
Huzur ve barış istiyoruz. Şehit haberlerinin gelmediği, kimsenin burnunun kanamadığı, işyerlerinin taşlanmadığı,
otobüslerin yakılmadığı bir ülke olsun Türkiye. Siyaset kurumunu çözüm üretmeye, Sivil Toplumu, üniversiteleri,
medyayı, sanat camiasını ve bu ülkenin aydınlarını çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.
Gençleri kışkırtan, toplumu bölen, sokağa çağıran söylemlerin acilen durdurulması lazım. Sosyal medya düşmanlık
üretiminin, kışkırtıcılığın merkezi haline dönüştü. Otokontrolünü kaybeden, önüne gelen bilgiyi doğruluğunu araştırmadan yayan herkes bu yangını körüklüyor.
Sorumluluklarımız ve yapabileceğimiz şeyler var. Toplumu kuşatan barış, huzur ortamı eğer talip olursak ve emek
verirsek zor değil, uzak değil. Bizler bu toprağın kadınları, Türkiye’nin farklı illerinden sesleniyoruz sizlere. Türk,
Kürt, Ermeni, Çerkez, Süryani ve Romanız. Bizler Türkiye’yiz. Bir takım karanlık eller kardeşliğimizin bağlarını
koparmaya uğraşıyor, ancak bizler sivil kadınlar olarak birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin kadınlarını buluşturan bir inisiyatif olarak barış, huzur ve kardeşlik için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize kamuoyunun önünde söz veriyoruz. Konuşmaya, dinlemeye, anlamaya, anlatmaya ve istişareye hazırız. Bu sorumlulukla çıktık yola. Sürecin içinde yer alacak ve takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…
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SAĞLIKLI CİNSEL KİMLİK PROGRAMI
TÜRAP üyelerinden İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları
Derneği/İKADDER, 17 Ağustos 2015 tarihinde Hanımlar
Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA’nın ev sahipliğinde
“Sağlıklı Cinsel Kimlik Programı” düzenledi.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Başbakanlık Danışmanı Samime İnceoğlu, Ak Parti İl Kadın
Kolları Başkanı İffet Polat, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı İl
Müftülüğü ve farklı STK temsilcileri olmak üzere toplam 53 kişi katıldı.
Program, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol’un katılımcılara program hakkında bilgilendirmesiyle başladı. Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileriyle konu
kapsamında hukuk, sağlık, medya vb. alanlarda stratejik çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Program,
“Sağlıklı Cinsel Kimlik Kapsamında Ülkemizdeki Son Gelişmeler” başlıklı sunum ile devam etti.
LGBTİ alanında kullanılan kavramlar, bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ve bu sorunun ülkemizdeki gelişim süreci anlatıldı. İstanbul Sözleşmesi’nin bu bağlamda etkisi tartışıldı.
Programda alınan kararlar:
 Konu ile ilgili STK’ların istifade edebileceği bir bilgi arşivi oluşturulmalı,
 STK’lar konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve ailelere sağlıklı cinsel kimlik alanından doğru materyaller ulaştırılmalı

ve gerekli motivasyon oluşturulmalı,
 Öncü STK’lar bu mesele çerçevesinde ilahiyatçı, sağlıkçı, toplum liderleri, cinsiyet alanında çalışan akademis-

yenler ile işbirliği yapılmalı, daha dar atölye çalışmaları yapılmalı,
 STK ve Diyanet İşleri birlikte çalışmalı,
 Çocuk/gençler için Kuran Kurslarında spor salonları açılmalı,
 Medya ile etkin iletişim sağlanmalı.
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“ANNE-DIŞI BAKIM SORUNU VE TÜRKİYE’NİN KADIN İSTİHDAMI POLİTİKASI”
KONFERANSI/İGETEV
TÜRAP Üyelerinden İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV)’nın Kadından
Topluma Eğitim Komisyonu 25 Mayıs 2015 tarihinde Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile bir
konferans gerçekleştirdi. Konferansın konusunu Eğitim Komisyonu Üyesi Dr. Seyhan Büyükcoşkun’un akademik çalışması olan “Kadın İstihdamının Doğurduğu Sosyal Politika Sorunları:
Anne-Dışı Bakım Sorunu ve Türkiye’nin Kadın İstihdamı Politikası” oluşturdu.
1960’lı yıllarda oluşan ikinci dalga feminizm hareketinin orta gelirli ailenin ev işlerinin kritik edilmesi ile kadının
işgücüne katılmasının ideolojik olarak desteklendiğini söyleyen Büyükcoşkun, şu an kadınların toplumsal statü edinmesi ve saygınlık kazanmasının yegane anahtarının “çalışan kadın” olmak olduğunu belirtti.
Büyükcoşkun, Avrupa Birliği’nin artık boşanmaları ferdi riskten çıkarıp
toplumsal risk olarak kabul ettiğini ifade etti. Tüm bunların toplumların
sosyolojik değişiminde ciddi etkisi olduğunu söyledi. Bir ülkede, evdeki
onlarca iş kalemini yapan, ülke nüfusunu çeşitli kalifikasyonlarla ortaya
çıkaran evdeki 10 milyon kadını atıl kapasite olarak değerlendirilmenin
dikkat çekici olduğunu söyleyen Büyükcoşkun bu anlamda toplumda
saygınlığı olmayan evdeki kadıların iade-i itibar görmesi gerektiğini ifade etti.
(Daha fazla ayrıntı için Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.)

NGO DAY SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BULUŞMASI
TÜRAP Temsilcileri 5 Haziran 2015 tarihinde Microsoft Türkiye İstanbul Ofisi’nde gerçekleşen “Microsoft &
NGO Buluşması'na iştirak etti.
Programın açılış konuşmasını Microsoft Orta Doğu-Afrika Genel Müdürü Jeffrey Avina yaptı. Avina, Microsoft Portalı ile destek alan STK verilerini paylaştı.
Daha hızlı hareket etme, tasarruf etmeye yönelik analiz, bilgi–işlem, veritabanı,
mobil, ağ bağlantısı, depolama gibi hizmetler veren “Microsoft Azure Programı”
hakkında STK temsilcilerine bilgi verildi.
Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar Office 365 Programından yararlanmak için
https://www.techsoupturkiye.org.tr/ sitesinden başvuru adımlarını izleyebilirler.
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ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU/AYSİT
Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, farklı sahalarda çalışan ve
farklı birikimlere sahip STK’ları periyodik süreçlerde bir araya getirerek 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 toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak,
temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak, yaşam boyu eğitime teşvik etmek, çeşitli sebeplerle aile kurumu dışında kalmış bireylerin (huzurevi, yetiştirme yurdu, sığınma evi vb.) yaşam koşullarını iyileştirmek, aile destek hizmetlerini toplumda yaygınlaştırmak, medeniyet perspektifinden hareketle köklerimizden
aldığımız değerleri, günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle; nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşa etmek
amacıyla kuruldu.
Aysit Platformu genelde gençlere yönelik konferans, seminer,
söyleşi, film okumaları, kamplar, eğitim programları düzenlemekte, orta ve lise dönemindeki gençlere yönelik değerler eğitimi
çalışmaları yapmaktadır.

AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ/AYDOST
Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, birlik ve beraberlik duygusunun öncelendiği, adaletin yüceltildiği ortamların oluşumu ve bilgisizlikten kurtulmak için; kültürel çalışmalar yapmak, ortamlar hazırlamak, toplumda fenalıkların, ahlaksızlıkların, haksızlıkların olmaması için tanıtıcı,
öğretici eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kuruldu. Kadınlar,
gençler ve çocuklar için değerler eğitimi çalışmaları yürütmektedir. Çeşitli konferans, seminer, eğitim ve geziler yapmaktadır.
Dernek, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara “Ev Okulu”,
lise ve üniversite çağındaki gençlere “Gençlik Kulübü” gibi
kurslar düzenlemektedir. Hanımlara yönelik; Aşamalı Seminerler, İlahiyat Önlisans Semineri, Ev Sohbet Grupları, Çalışan Hanımlar İçin Akşam Seminerleri, Ebru Sanatı ve Hat
Sanatı eğitimleri vermektedir.
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HASEKİ KADIN VAKFI
Haseki Kadın Vakfı, yardım, eğitim ve kültür faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, hedef ve amaç
birliği içinde olduğu STK’lar ile çeşitli projelerde işbirliği yapmakta ve üyesi olduğu GİKAP, TSTK ÇOGEP ve TÜRAP bünyesinde geniş bir yelpazede hizmet veren gönüllü kuruluşları desteklemektedir.
Vakıf, sağlıklı ve müreffeh bir geleceğin iyi bir nesil yetişmesine bağlı olduğu, iyi bir neslin ise, sağlam temeller
üzerine kurulan aile kurumunda yetişeceği gerçeğinden hareketle aileyi korumayı, gençleri ve çocukları desteklemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda eğitim programları, çeşitli seminerler düzenlemekte, üniversite öğrencilerine burs
olanağı sağlamakta, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim, kırtasiye yardımları yapmakta, gençlere ve çocuklara yaş gruplarına uygun programlar organize etmekte, rehberlik ve sağlık hizmeti almalarına yardımcı olmaktadır.
Haseki Kadın Vakfı gönüllü üyelerinin gayretleri ile, Türk ahlak ve
geleneğini muhafaza etmek üstün vasıflı kültürlü nesillerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı STK’lar ile iletişim
halinde çalışmalarını arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların sıcak bir aile
ortamında bakımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile yapılan protokol çerçevesinde yurt ve yuvada kalan çocuklara çocuk evi açan bir
STK’dır. Çocuk evlerinde; ailelerinden darp, taciz, istismar gibi sebeplerden mahkeme kararı ile alınmış çocuklar
bulunmaktadır.
Dernek, toplum yapısına uygun olan çocuk evi sisteminde 3-6 yaş arasındaki çocuklara çocuk evi açıp onların fiziksel ve ruhsal tedavi süreçlerini gerçekleştirmekte ve milli manevi
değerlere haiz fertler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurulan çocuk
evleri beşer kişilik olup evlerde eğitimli bakıcı anneler bulunmaktadır. Evlerde aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, psikolojik destek ve sağlık hizmetleri gibi imkanlar sunulmaktadır.
İstanbul içinde 13 ilçede 44 ev açarak 200 civarında kimsesiz ve
korunmaya muhtaç çocuğu çatısı altına almayı başardı.

TÜRAP BÜLTENİ
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ/OKED
“Her çocuk bir dünyadır. Her aile özeldir. Her öğretmen özeldir.” düşüncesiyle
yola çıkan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği, çocukların yararı göz önünde
bulundurularak, gelişimleri, kişiliklerinin oluşması, evrensel insan hakları çerçevesinde fırsat eşitliği sunulması, okul öncesi eğitimde eğitim-öğretim ve öğretmen kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, sağlıklı aile yapısının desteklenmesi, çocuk gelişiminin aile okul ve çevre üçgeninin iş
birliği ile hayat bulması için çalışmalar yapmak, evrensel çocuk hakları ve insan hakları çerçevesinde çocuk ve
ailenin haklarını koruyarak desteklenmesi, bu alanlardaki ulusal ve uluslararası politikaların oluşması ve uygulanmasında etkin rol üstlenmeyi hedeflemektedir.
Dernek, anne-babalara yönelik seminerler düzenlemektedir. Öğretmenlere, okulun ilk günlerinde çocuklara yaklaşım konusunda nasıl yol izleyecekleri ile ilgili konularda “OKED Öğretmen Semineri” vermektedir. Psikolog, psikolojik danışman, pedagog, çocuk
gelişimi, okulöncesi eğitmenleri, son sınıf öğrencilerine test eğitimleri düzenlemektedir.

SÜREYYA EĞİTİM VE KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ/SÜREYYADER
Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel
toplantı, seminer, panel, açıkoturum, konferans, yurtiçi ve yurtdışı geziler, kamplar, sergiler,
özel gün ve geceler, yemekli toplantılar, fuar vb. etkinlikler düzenlemektedir.
Dernek bünyesinde, İslam Tarihi, İnsan İlişkileri, İslami İlimler, farklı akademisyenler eşliğinde
verilmektedir. Seminerler 30 hafta boyunca devam etmektedir.
Haftanın belirli günlerinde kadınlara Kuranı Kerim’i anlamaya
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ebru, ney, gitar ve
animasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. İngilizce,
İspanyolca ve Arapça dil yeteneğini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapılmaktadır.
Çocuk Evleri alanında “Hamiyet Aile Projesi”
yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa
projeler gerçekleştirilmektedir.
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ULUSLARARASI HAKLARIN KORUNMASI VE
EĞİTİM DERNEĞİ/HAKEDER
Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği, insan hak ve özgürlüklerinin
evrenselleştirilmesi, korunması, en geniş manada uygulanması, bilincin ve hassasiyetin hem kamuoyu oluşturma
çalışmaları hem de eğitim yoluyla yükseltilmesini sağlamak amacıyla kuruldu.
Dernek, kadın, çocuk ve aileye yönelik sempozyum ve seminerler düzenleyerek, eğitim faaliyetlerinde
bulunmaktadır. “Kadınların Sosyal Hayata Kazandırılması Projesi” ile kadın alanında çeşitli seminerler hazırlandı.
Çocuk Hakları konusunda “Uluslararası Çocuk ve Mahrumiyetler
Sempozyumu”

düzenlendi.

“Türkiye’de

Değişen

Aile

Sempozyumu” ve “Benim Ailem Önemli Projesi” kapsamında aile
içi iletişim seminerleri gerçekleşti. Bunun yanında Sosyoloji,
Felsefe, İslam Coğrafyası, İslam Tarihi, Hat Dersleri ve Hızlı
Okuma Kursu düzenlemektedir. “Peygamber ile 24 Saat’’ ve ‘’Kul
ve Resul Olarak Peygamberimiz” seminerleri ile eğitim alanında
faaliyet göstermeye devam etmektedir.

ENTELEKTÜEL BAKIŞ DERNEĞİ/EBADER
Entelektüel Bakış Derneği (EBADER), iş adamları, iş kadınları,
akademisyenler, sanatçılar, fikir önderleri, düşünürler, köşe yazarları ve dış ilişkiler uzmanlarından oluşan geniş bir
üye portföyünü bünyesinde barındıran; toplumun ileri gelenleri ve fikir önderlerini gelecek nesillerle aynı çatı
altında buluşturan vizyon sahibi, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
EBADER, birleştirici ve uzlaştırıcı bir rol üstlenerek, dünyada herkesin barışı istediği ve barışı konuştuğu
entelektüel bir ortama zemin hazırlamakta olup nefretin yerine sevginin hâkim olması adına Türkiye başta olmak
üzere dünyada yaşanan her olaya farklı ve paralel bakış açıları
getirerek çözüm üretmektedir.
EBADER, “Dünya Ülkelerinde Barış İsteyen Kadınlar Projesi”,
“Kadın Araştırmaları Projesi”, “Yeni Türkiye Yolunda, Yeni Türkiye
Vizyonu”, “Her Yaşta Yaşanabilir Bir Türkiye” ve “Ekolojik Kadın
Köyü Projesi”ni yürütmekte olup, “Yeni Türkiye Yolunda Yeni
Türkiye Vizyonu Paneli”, “Kudüs İş Geliştirme Paneli” ve
“Misafirperver Türkiye Paneli”ni düzenledi.
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“GELİŞİM İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ” PROJESİ / HEKVA
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA’nın İstanbul Kalkınma Ajansı “Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı” kapsamında hibe aldığı “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi” tamamlandı. Projenin kapanış ve
değerlendirme toplantısı 11 Ağustos 2015 tarihinde Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda projenin hedefleri ve aşağıda detayları verilen sonuçlar paylaşıldı:
 İstanbul’da, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, sosyal dışlanmaya maruz kalan risk grubundaki çocuk ve

gençlerin, aileleri de dahil olmak üzere 700 aileye; aile bireyleri ile birlikte toplam 2833 kişiye ulaşarak
hedeflenenin üzerinde yararlanıcı proje imkanlarından faydalandı.
 Hedef grupta yer alan çocuklar, gençler ve kadınlara her türlü eğitim, sosyal ve psikolojik desteklerin

sunulabileceği, HEKVA bünyesinde özel bir “Kariyer, Rehberlik ve Eğitim Merkezi” kuruldu.
 Risk altında bulunan ve eğitimine devam eden 103 öğrenci için 9 ay boyunca hafta sonu ders takviye programları

ve sosyo kültürel etkinlikler organize edilerek okul dışındaki zamanlarında suçtan ve zararlı alışkanlıklardan
korunmalarına yönelik gayret gösterilmiş; eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine destek verildi.
 Ders takviye programları Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfın’ın gönüllüleri ve daha önce Vakıftan burs alarak

eğitimlerini tamamlamış olan 25 gönüllü eğitmen tarafından verildi. 9 ayda toplam 608 saatlik eğitim programı
ile Vakfın yıllardır yapmakta olduğu bu hizmetinin kapasitesi, “Gelişim için Fırsat Eşitliği” projesi ile daha da
artırıldı.
 Sosyo-ekonomik ve özel dezavantajlılık durumda olan 193 anneye, sosyal, hukuki, psikolojik danışmanlık,

rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sunuldu. Engelli, şiddete maruz kalan, suça sürüklenmiş, madde bağımlısı
vb. özel dezavantaja sahip 10 ergen danışanla da çeşitli problemlere yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Bu
kapsamda; 193 yetişkin ve 101 danışan ile görüşmeler halen devam ettirilmektedir. Proje süresince yetişkin ve
ergen olmak üzere toplam 203 danışan ile 395 görüşme gerçekleştirildi. Psikologun yönlendirmeleri ile bazı
danışanlara “rehabilitasyon” hizmetleri kapsamında, projede mevcut el sanatları kursuna katılmaları sağlandı, söz
konusu kursa katılımları ile kendine güven ve yetkinliklerini
artırarak sosyal iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak
sağlandı.
 Okula devam etmeyen veya küçük yaşta anne olan 30

kadına meslek edinmeleri ve ailelerinin geçimlerine destek
olmalarına yönelik rehberlik hizmeti verildi ve zemin süsleme
sanatları başlıklı bir kurs düzenlendi.
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ÖNCÜ KADINLAR ÖNCÜ STK’LAR PROJESİ / İKADDER
İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, T.C. İçişleri
Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için
Proje Yardımları” Programı, 2015 yılı proje teklif çağrısı
kapsamında “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar” başlıklı projesi ile hibe
almaya hak kazandı.
10 ay boyunca sürecek olan proje, TÜRAP üyelerinden Gökkuşağı
İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP ve Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER ortaklığında
yürütülecektir.
Projenin amacı, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik hayatta ve aile yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi, kadının
ve aile kurumunun statüsünün yükseltilmesidir. Projenin özel amacı, kadın STK’ların oluşturduğu 1995 yılında
kurulan Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP işbirliğiyle;
 Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği zemini

yapılandırmak, kadın STK’ların kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygulanması için gerekli tanıtım
çalışmalarını gerçekleştirmek,
 Toplumsal sorunların çözümünde STK’ların güçlerini birleştirerek kaynaklarını efektif kullanmaları ve deneyim

paylaşımı yapmalarını sağlamak,
 Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin dünyasını inşa eden kadınların sivil alanda aktif rol almalarını

sağlamaktır.

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU (TÜGAP)
TÜRAP üyelerinden Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP, 11 Temmuz 2015 tarihinde Haseki Kadın
Vakfı ev sahipliğinde I. Genel Meclisi Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
TÜGAP yeni dönemde farklı program ve toplantılar için yoğun çalışmalarına devam etmektedir. Bunlardan ilki, her
ay periyodik olarak gerçekleşecek olan “Oda Toplantıları”. Alanında uzman kişilerin TÜGAP ailesi ile buluşacağı
toplantılarda mesleki tecrübe aktarımı, teoriden pratiğe yönelik
bilgi paylaşımı, çok bilinen doğru ve yanlışlar gibi birçok konu ele
alınacaktır.
“İşletme Oda Toplantısı” ile birincisi gerçekleşen seride ilerleyen
günlerde psikoloji, ilahiyat, hukuk gibi alanlarda programlar
düzenlenecektir. Böylece yaşıt meslektaş adayları bir araya gelerek
karşılıklı bilgi paylaşımında bulunacaklardır.

TÜRAP BÜLTENİ
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ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

“Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi” 11-13 Aralık 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAUKAM) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Detaylı Bilgi İçin: www.icwor.com

“9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi” 10-12 Aralık 2015 tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi
ev sahipliğinde Edirne’de düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: www.bagimlilikkongresi2015.org/

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ile 26-27 Kasım
2015 tarihlerinde Bursa’da “Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu” düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://eyh.aile.gov.tr/duyurular/yasli-dostu-kentler-sempozyumu-2627-kasim-2015-bursa

10-11-12 Aralık 2015 tarihleri arasında toplanacak olan “VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu” Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünce düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.sosyalhaklar.net

“Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu” 21-22 Aralık 2015 tarihlerinde Kadın ve Demokrasi
Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Konya’da düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://sempozyum.konya.edu.tr/kadin/tr/anasayfa

Erasmus + Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri kapsamında TICTAC Eğitim Kursu 22-28 Şubat
2016 tarihleri arasında düzenlenecektir. Eğitimin son başvuru tarihi 22 Kasım 2015’tir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.ua.gov.tr/

www.turkiyeaileplatformu.com

Bu bülten TÜRAP Genel Sekreterliği İKADDER tarafından hazırlanmaktadır.

