TÜRAP
V. İL İSTİŞARE GRUBU TOPLANTISI

TÜRAP V. İl İstişare Grubu Toplantısı, 7–8 Kasım

gerektiğini, bu nedenle de STK’ların rolünün çok

2015 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi. Ha-

önemli olduğunu vurguladı.

nımlar Kültür ve Dayanışma Derneği/HANDER ve

Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derne-

Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Sam-

ği/DOSTDER ev sahipliğinde Serra Otel’de düzen-

sun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz ve Konya Mil-

lenen toplantıya 15 ilden Üye Statüsündeki 42

letvekili Leyla Usta Şahin selamlama konuşması

STK’dan 63 temsilci, Misafir Statüsündeki STK,

yaptılar.

yerel-kamu ve üniversitelerden 136 temsilci, 1 Basın olmak üzere 200 kişi iştirak etti.

“Güçlü toplumların devamı

Toplantının ilk günü, Genel Koordinatör Piyale

her şeyden önemlidir, her şeyi

Çitil’in TÜRAP tanıtımı ile başladı. Açılış konuş-

devletten beklememek gerekir,

masının ardından TÜRAP Genel Koordinatör Vekili Av. Hamdiye Katipoğlu, katılımcıları selamla-

bu nedenle de STK’ların rolü çok

yarak toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu

önemlidir.”

taşıdıklarını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.
Katipoğlu, toplumun yapı taşının aile olduğunu ve

Protokol konuşmalarının ardından “Mültecilerin

her daim bu yapının değerini korumuş olduğunu

Türk Aile Yapısına Etkileri, Yeni Sorun Alanları

ifade etti. Güçlü toplumların devamının her şeyden

ve Çözüm Üretme Sürecinde Sivil Toplum Kuru-

önemli olduğunu, her şeyi devletten beklememek

luşlarının Rolü” başlıklı panel düzenlendi.
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TÜRAP
V. İL İSTİŞARE GRUBU TOPLANTISI

TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve
İçtüzüğü doğrultusunda
“TÜRAP KADIN VE AİLE BİRİMİ”nin
kurulmasına karar verildi.
TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil, Genel Koordinatörlük
Raporu ve eklerini görsel sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı.
Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan TÜRAP Birimi Türkiye STK Çocuk ve
Genç Platformu (T-STK ÇOGEP) çalışmaları, Bağımsız Yaşam
Derneği/BAYDER Koordinatörü Regaip Bostan TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Platformu (TÜBAM-P) çalışmaları, Mutlu Yuva
Mutlu Yaşam Derneği Koordinatörü Mukadder Bahadır Türkiye
Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P) çalışmaları ve Umut Çatısı
Derneği Başkanı Ernur Çitim T-STK Engelli ve Aile Platformu
(T-STK ENAP) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gelecek dönem
TÜRAP Birim ve Komisyonlarının etkinlikleri ile ilgili müzakere
yapıldı.
TÜRAP’a yeni üyelik başvurusunda bulunan STK’ların tanıtımları yapılarak oylamaya sunuldu. Bu oylama sonucunda Ayrımcılığa
Karşı Kadın Hakları Derneği/AKDER, Gül Madde Bağımlılarını
Kurtarma ve Gençlik Derneği, Öz Kevser Vakfı, Uluslararası
Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği/UKTEDER,
Vizyoner Kadınlar Derneği/VİKADER TÜRAP üyesi oldu.
“TÜRAP Kadın ve Aile Birimi” kurma dilekçesi ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER’in “Öncü Kadınlar
Öncü STK’lar Projesi”nin TÜRAP Ortak Projesi olma teklifleri
değerlendirilerek; oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantının ikinci günü; TÜRAP Üye ve Misafir Statüsündeki
STK’lar çalışmaları ve projeleri ile ilgili sunum yaptı. Program,
Samsun Şehir Turu ile sona erdi.
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MÜLTECİLERİN TÜRK AİLE YAPISINA ETKİLERİ, YENİ SORUN
ALANLARI VE ÇÖZÜM ÜRETME SÜRECİNDE STK’LARIN ROLÜ PANELİ

TÜRAP V. İstişare Grubu İl Toplantısı kapsa-

ifade olmadığını belirterek “Muhacir” kelimesi-

mında Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaş-

nin anlamından bahsetti.

ma Derneği/DOSTDER Başkan Yardımcısı Psi-

Türkiye dışındaki ülkelerin mültecilere bakış

kolog ve Aile Danışmanı Halise Mutlu modera-

açılarını aktardı. Gönüllülük olmadan bu sorunun

törlüğünde “Mültecilerin Türk Aile Yapısına Et-

çözülebilmesinin mümkün olmadığının altını

kileri, Yeni Sorun Alanları ve Çözüm Üretme

çizdi.

Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”

Mülteci alanındaki sorunları; Tarihsel Algı Soru-

başlıklı panel gerçekleştirildi.

nu, Mülteci Sorununun İç Siyasi Malzeme Ola-

Panelde, Doç. Dr. Metin Yılmaz, “Ülkemizdeki

rak Kullanımı, Farklı Mülteci Tipleri ve İlişkilen-

Sığınmacıların Karşılaştıkları Sosyal İçerikli

dirme Problemi, Örf, Adet, Gelenek ve Kültürel

Entegrasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri

Farklılıklara Dayalı Sorunlar başlıkları altında

(Samsun Örneği)”,

ele aldı.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Taş, “Mülteci, Yeniden
Varolma Süreci”,

“Gönüllülük olmadan

Müberra Görmez Emin, “Türkiye’deki Suriyeli
Aileler” başlıklar ında tebliğ sundu.

Muhacir sorununun çözülmesi

Doç. Dr. Metin Yılmaz; Samsun’da iki yıldır

mümkün değildir.”

yerel bazda mülteciler alanında çalışmalar yürüttüklerini anlattı. “Mülteci” kelimesinin doğru bir
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MÜLTECİLERİN TÜRK AİLE YAPISINA ETKİLERİ, YENİ SORUN
ALANLARI VE ÇÖZÜM ÜRETME SÜRECİNDE STK’LARIN ROLÜ PANELİ

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Taş; BM Raporuna göre dünya üzerinde
2013 yılı itibari ile 52 milyon kişinin yerlerinden olduğunu, ülke
olarak Türkiye’nin 2,5 milyon Suriye vatandaşına ev sahipliği yaptığını ifade etti. Sınır illerin dışında, Türkiye’nin çok farklı yörelerinde ve en kuzey illerinden biri olmasına rağmen Samsun’da da
göçmen ve mültecilerin yer aldığını ekledi.
Mültecilerin yaşantısından bahsetmek için çeşitli ülkelerden örnek
vakalar paylaştı. Savaşın temel olarak şiddet olduğunu, gerek bireysel planda, gerekse grup düzeyinde hükmetmeyi amaçladığını
belirtti.
Savaşın psikolojik etkileri arasında çoğunlukla travmanın görüldüğüne dikkat çekti. Savaş ve savaşa bağlı oluşan travmanın organize
şiddete yol açtığını, organize şiddetin ise insanlıktan çıkarma ve
barbarlığa sebebiyet verdiğinin altını çizdi.

“Savaş alanından kaçmak,
hayatta kalma refleksidir.

Savaş alanından kaçmanın hayatta kalma refleksi olduğunu, başka

Başka ülkeye göçün

ülkeye göçün ardından, ağır bir yas döneminin başladığını, sosyal

ardından ağır bir yas

ağların ve sosyal bağların ortadan kalktığını belirtti.

dönemi başlar,

Mülteci ailelerin çoğunlukla tek odalı ev, konteyner veya çadırda
yaşamak zorunda kaldıklarını ve kuşaklar arasındaki mahremiyet

sosyal ağlar ve sosyal bağlar
ortadan kalkar.”

sınırlarının bozulduğunu ifade etti.
Müberra Görmez Emin; Türkiye’deki Suriyeli ailelerin mevcut
durumu hakkında bilgi verdi. 2011’den beri Türkiye’de bulunan
Suriyeli sayısının gün geçtikçe artmasının ve Suriye’deki iç savaş
ve kriz ortamının, Suriyeli misafirlerin uzun süre geri dönmeyeceklerini ve Türkiye’de kalacaklarını gösterdiğine dikkat çekti.
Kasım 2014 itibari ile Türkiye’de resmi rakamlara göre 2 milyonu
aşkın Suriye vatandaşından, 1 milyon 868 bin 18 kişinin kamp dışında; 259 bin 81 kişinin ise kamp içinde, yani yaklaşık %85’inin
kamp dışında yaşadığı bilgisini paylaştı. Suriyeli ailelerin Temel
Sorun Alanları, Kamp İçi ve Kamp Dışı Barınma Sorunları, Dil
Sorunu, Toplumsal Tehdit Algıları hakkında bilgi verdi.
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BİRİMLER

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU

TÜRAP’ın Çocuk/Genç ve Aile

T-STK ÇOGEP Üyelerinin Ortak Projeleri

Birimi

•

Hayata Köprü Projesi / Mavi Haliç Gençlik Derneği

•

Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi /Hayat Sağlık

çalışmaları

T-STK

ÇOGEP Koordinatörlüğünde Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/

Vakfı

ÖZLENDER’in merkezinde, Genel Koordinatör, Genel
•

Sekreter ve bir yardımcı sekreter tarafından yürütülmek-

STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi
(STK KAGEP)/ İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşla-

tedir.

rı Derneği (İKADDER)

Birim İstişare Grubu toplantıları, her ayın ikinci Salı
günü 12.30–16.30 saatleri arasında düzenli olarak yapıl-

İstanbul

dı. Konuyla ilgili çalışmaları bulunan farklı kurum ve

İKADDER tarafından T-STK ÇOGEP’in kapasitesini

kuruluşlarda gerçekleşen bu toplantılara STK’lar, kamu,

geliştirmek amacıyla hazırlanan proje, T.C. Gençlik ve

yerel yönetim, gençlik merkezleri temsilcileri, akade-

Spor Bakanlığı tarafından hibelenmiştir.

misyen, uzman vb. diğer ilgililer katıldı.

Projenin Amacı:

T-STK ÇOGEP temsilcileri ve gözlemcileri tarafından

2010 yılında kurulan ve faaliyet gösteren Türkiye STK

çocuk ve gençle ilgili konferans, panel ve tanıtım top-

Çocuk ve Genç Platformu’nun kurumsal kapasitesini

lantılar takip edildi. Birimin tanıtımı yapıldı. TÜRAP’ın

güçlendirerek;

İl ve Sanal Ortam toplantılarına üye statüsünde iştirak

•

edildi.

Kadın

ve

Kadın

Kuruluşları

Derneği/

Gençlere yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar, ilgili
kişi ve kurumlar arasında iletişim, bilgi akışı, istişa-

T-STK ÇOGEP Bülteni

re ve işbirliği zemini yapılandırarak ortak projeleri

T-STKÇOGEP Bülteninde katılımcıların yaptıkları ça-

hayata geçirmek,
•

lışmalar ayrıntılarıyla yer aldı. Bülten her ay düzenli

Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin

olarak T-STK ÇOGEP koordinatörlüğü tarafından ha-

dünyasını inşa edecek gençlerin yetişmesine yönelik

zırlanmakta ve çıkarılmaktadır.

politika üreterek karar alma mekanizmalarını etkileyen Platform modeli yapılandırmak,
•

Oluşturulan bu sistemin ülke çapında modellenmesi
ve daha çok gencin nitelikli hizmete ulaşması için
görünürlük faaliyetleri yapmaktır.

T-STK ÇOGEP Üyelerinin Çalıştığı Ortak Konular
•

Çocuk ve Genç alanında çalışan STK’lar arasında
bilgi akışı, istişare, işbirliği
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•

Kamu-STK işbirliği modelinin geliştirilmesi

•

Toplumsal cinsiyet eşitliği

•

Cinsel kimlik bozuklukları

•

Koruyucu aile sistemi

•

Sporla ilgili faaliyet gösteren STK’lar arasında
bilgi akışı, istişare, işbirliği

•

Çocuk ve genç İstismarı

•

Mülteciler

T-STK ÇOGEP İstişare Grubu/

T-STK ÇOGEP’in Düzenlediği Seminerler
•

Karar Organı Toplantıları

8 Aralık 2015 tarihinde “Mülteci Çocukların ve

•

8 Aralık 2015 / Bilim İnsan Vakfı

•

12 Ocak 2016 / İmam Hatip Okulları Mezunları

Gençlerin Korunması” Dr . İbr ahim Altan - İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Faaliyetler Birimi

ve Mensupları Derneği/ÖNDER

Türkiye Temsilcisi
•

12 Ocak 2015 tarihinde: “Mülteci Çocukların
ve Gençlerin Korunması” Çalıştayı

•

9 Şubat 2016 / Sıcak Yuva Vakfı

•

8 Mart 2016 / Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Vakfı

Çalıştay Başlıkları
a) Mültecilere

Yönelik

Yapılan

•

Çalışmalar/

Vakfı

Yürütülen Projeler
•

b) Erken Evlilikler, Çocuk İşçiliği, Çocuk İstisma-

10 Mayıs 2016 / Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği

rı, Çocukların Dilendirilmesi
c) Mülteci Alanında Yaşadığınız Sorunlar
d) Mülteci Konusunda Gelecek Dönem Etkinlik
Planları
•

12 Nisan 2016 / Asitane Kültür Sanat ve Eğitim

8 Mart 2016 “Çocuk İstismarında Uluslararası Önleyici Mekanizmalar ve Ülkemiz İçin Öneriler”
Çocuk Koruma Soruşturma Uzmanı Gülhan Şişman
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TÜRKİYE KADIN VE AİLE PLATFORMU (T-STK KAP)

Platformu/GİKAP (24 Şubat 2016)

TÜRAP’ın Kadın ve Aile Birimi, 7–8 Kasım 2015
•

tarihlerinde gerçekleştirilen V. İl İstişare Grubu Top-

“STK’larda Saha Çalışması ve Raporlama-2/

lantısı/Samsun’da kuruldu. TÜRAP Birimleri, Plat-

Uygulama” Semineri-Gökkuşağı İstanbul Kadın

formlar şeklinde hizmet vermektedir. Birim çalışmala-

Kuruluşları Platformu/GİKAP (30 Mart 2016)

rı, Haseki Kadın Vakfı, Ev Kadınları Kültür ve Daya-

•

“STK’larda Yazışma” Semineri-Gökkuşağı İstan-

nışma Derneği/EVKAD ve Yek Adım Eğitim Daya-

bul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP (27 Ni-

nışma Derneği/YEKAD ortaklığında Gökkuşağı İstan-

san 2016)

bul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP Koordinatör-

2) Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği

lüğünde yürütülmektedir.

(YEKAD) Çalışmaları:

Ortak Projeler:

• T.C.

Kültür

Bakanlığı

ile

yürütülen

7–8 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen V. İl İsti-

"Değerlerimizi ve Kültürümüzü Yaşatmak ve

şare Toplantısı’nda oyçokluğuyla alınan karar ile İs-

Hatırlatmak Amaçlı Ebruli Günler" Projesi

tanbul

Kadın

ve

Kadın

Kuruluşları

Derneği/

• Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle, T.C. Kül-

İKADDER’in “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Projesi”

tür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde ve Dr.

TÜRAP Ortak Projesi olarak kabul edildi.

Sare

Davutoğlu'nun

himayesinde

yürütülen

Birim Üyelerinin Çalışmaları

"Kendine ve Kentine Duyarlı Kadın İçin Mo-

1) Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platfor-

bil Okul Projesi".

mu (GİKAP) Çalışmaları:

Projenin Amacı: Pr ojede bir çok konuda eğitimler

“Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Projesi” kapsamında;

vererek kadınların bilinçlenmesi, nitelikli hale gelme-

•

•

“Türkiye’de İslami STK’ların Değişimi” Semine-

si, çocukların imarında daha bilgili, daha kültürlü ol-

ri-Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA (25

maları ve farkındalık düzeylerinin artması amaçlan-

Kasım 2015)

mıştır.

“Uluslararası Sözleşmelerde Kadın” SemineriGökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/
GİKAP (19 Aralık 2015)

•

“STK’larda Sosyal Medyanın Etkin ve Aktif Kullanılması” Semineri- Gökkuşağı İstanbul Kadın
Kuruluşları Platformu/GİKAP (27 Ocak 2016)

•

“STK’larda Saha Çalışması ve Raporlama” Semineri - Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları
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TÜRKİYE KADIN VE AİLE PLATFORMU (T-STK KAP)

• “Çocuğun Ahlak Eğitimi” ve “Çocukta Davranış

Proje kapsamında;
• Çocuk Yetiştirme ve Çocuk Gelişimi

Yönetimi ve Disiplin” Eğitim Seminerleri (5Mart

• Kadın Sağlığı, Hijyen ve İlkyardım Eğitimi

2016)
• İstanbul Valiliği Dünya Kadınlar Günü Programı

• Aile Bağlarını Geliştirme ve Aile İçi İletişim

(7 Mart 2016)

• Değerlerimiz, Öz değerlerimiz ve Milli Bilinç

• “Farkındalık, Gelişme ve Değişim Yolculuğu”

• Psikolojik Danışma ve Psikolojik Sohbetler ger-

Semineri (10 Mart 2016)

çekleştirilmektedir.

• Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu ziyareti (26

3) Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği

Nisan 2016)

(EVKAD) Çalışmaları:

• Sevgi Kahvaltısı (27 Nisan 2016)

• “Biz Olma Bilinci İle Değer Üretmek” Eğitimi –

4) Haseki Kadın Vakfı Çalışmaları:

İnsan ve Medeniyet Hareketi (10 Şubat 2016)

•

• Tefsir Dersleri (15 Şubat 2016)

100 adet kız ve erkek üniversite öğrencisine
düzenli olarak burs dağıtımı

• Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği İnsa-

ni Değerler Platformu/İDEP destekçisi olarak
ayın konusu olan “Değerlerimizi Televizyon Kar-

•

Öğrenci Destek Fonu

•

Yardım amaçlı “Geleneksel Kahvaltı Programları”

şında Değersizleştiremeyelim” konulu afiş tanıtı•

Yöresel Yemek Programları

• “Salih Amel Olarak İletişim” Semineri - Esenler

•

Geleneksel Gezi Programları

Ev Kadınları ve Kültür Dayanışma Derneği (25

•

Genç Kız Kahvaltısı “Hülya Aslan” ile Moda

mı ve dağıtımı (22 Şubat 2016)

ve Uyum Konusunda Söyleşisi (9 Ocak 2016)

Şubat 2016)
•

• “Namaz Eksenli Yaşamak Kadınlara Modern

“Hamurumuzda İyilik Var” Projesi Lansman
gecesi - Haliç Kongre Merkezi (5 Şubat 2016)

Zaman Çıkmazlarımız” Seminerleri-İzmir Konak
Tatari Vakfı (27 Şubat 2016)
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STK TÜRKİYE ENGELLİ VE AİLE PLATFORMU
T-STK ENAP

T-STK ENAP Faaliyetleri:
STK Türkiye Engelli ve Aile Platformu/T-

• Umut Çatısı Derneği öncülüğünde T-STK

STK ENAP, Umut Çatısı Derneği koordina-

ENAP faaliyetleri kapsamında örnek teş-

törlüğünde, Bilim ve İnsan Vakfı, Umut Çatı-

kil edecek bir rehabilitasyon köyü açılma-

sı Spor Kulübü Derneği ve Görmeyenler Kül-

sı planlanmaktadır. Bu bağlamda 18 STK

tür ve Yardımlaşma Derneği/GÖRBİR’in yer

ile ön protokol yapılarak TÜRAP çatısı

aldığı bir platformdur.

altında faaliyet gösterme konusunda mu-

T-STK ENAP’ın, 16–17 Mayıs 2015 tarihlerinde TÜRAP III. Genel Meclis Toplantı-

tabakata varıldı. Mayıs 2016 itibariyle
resmi işlemler başlatılacaktır.

• Eyüp Belediyesi’nin desteği ile İstanbul

sı’nda kurulmasına karar verildi.

Kemerburgaz’da tahsis edilen arazinin
Platformun Amacı:
•

Platform merkezi olması için çalışmalar

Bütün engelli gruplarını bir araya topla-

devam etmektedir. Bu yıl merkezin faali-

yarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin engel-

yete geçmesi planlanmaktadır.

lilerin 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

Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit
Carti ile rehabilitasyon çalışmaları ile
ilgili istişare toplantıları gerçekleştirildi.

• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdü-

güç birliği oluşturması,
•

• T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel

Engellilerin toplumsal hayatla bütünleşmelerini sağlamak maksadıyla eğitim,
istihdam, sağlık, spor, kültür ve sanat
alanlarında yatırımlar yapılması, ekonomik yardım ve danışmanlık desteği sağ-

rü İshak Çiftçi ile istişare toplantıları devam etmektedir. EXPO 2016 Antalya’ya
bakanlık himayesinde katılım sağlanabilmesi için de protokol hazırlanmaktadır.

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık
Daire Başkanı Bekir Köksal ile Kocae-

lanmasıdır.
T-STK ENAP’a üye olmak isteyen kuruluşlar, katılım prosedürünü yerine getirerek Karar Organında bulunabilirler. İsteyen STK’lar
üye statüsü dışında destekçi, gözlemci olarak
da yer alabilirler.

li’nde gerçekleştirilmesi planlanan engellilere yönelik organizasyonlar ve rehabilitasyon çalışmaları için görüşmeler devam
etmektedir. 21–22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak engelliler yüzme yarışları ve
festivali etkinliğinin planlaması yapıldı.
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STK TÜRKİYE ÇOCUK EVLERİ PLATFORMU
TÜÇEV-P

Türkiye Çocuk Evleri Plat-

Gerçekleştirilen Çalışmalar:

formunu

•

(TÜÇEV-P),

19

Mart 2015 tarihinde Mutlu

dir.

Yuva Mutlu Yaşam Derneği
koordinatörlüğünde,

•

çocuk

maları yürütülmektedir. Bunun yanı sıra bireysel

da benzer problemler yaşa-

üye sayısının artması için de bağlantılar kurulmak-

yan ve aynı amaca hizmet eden STK’ların problemle-

tadır.

rini yetkili mercilere daha güçlü bir sesle ifade edebil-

•

mesi, çocukların sosyal hayata daha iyi hazırlanabil-

ları aranmakta, daha etkin ve verimli çalışmalar

meleri amacıyla kuruldu.

yapılması için istişareler yapılmaktadır.

TÜRAP Birimlerinden T-STK ÇOGEP’e bağlı olarak

TÜÇEV-P çatısı altında 93 çocuk evi ve 464 civarında

faaliyet gösteren TÜÇEV-P Genel Merkez çalışmaları

çocuk yer almaktadır. Onayda bekleyen 5 ev ve 26

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği tarafından yürütül-

çocuk bulunmaktadır.

mektedir.

Platform Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantılar:

Kurucu Üyeler:

•

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

• 19 Mart 2015 - Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

Merkezi
• 30 Nisan 2015 - Suffa Vakfı Edirnekapı Yerleşkesi
• 28 Mayıs 2015 - Suffa Vakfı Edirnekapı Yerleşkesi
• 25 Haziran 2015 - Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Der-

neği Merkezi

Köyleri Gönüllüleri Derneği (BİSEG)
•

Özkevser Vakfı

•

Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Her ayın son perşembesi toplantılar düzenleyerek,
alanda yaşanan sıkıntılarla ilgili ortak çözüm yol-

meleri, toplum için daha iyi bireyler olarak yetişebil-

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

Ülke çapında yeni üyelere ulaşmak amacıyla Çocuk Evleri açan kurum/kuruluşlarla iletişim çalış-

evleri sahasında çalışan, alan-

•

Platformun web sitesi çalışmaları devam etmekte-

• 27 Ağustos 2015 - Suffa Vakfı Edirnekapı Yerleş-

kesi

Üye STK’lar:

• 21 Aralık 2015 - Suffa Vakfı Edirnekapı Yerleşkesi

•

Şefkat Vakfı

• 25 Mart 2016 - Suffa Vakfı Edirnekapı Yerleşkesi

•

İzmir Yardımlaşma Derneği

• 29 Nisan 2016- Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanış-

•

Beyazel Derneği

ma Derneği/SÜREYYADER

Ayrıca iletişim ağında STK’lar ve bireysel üyeler bulunmaktadır.
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TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
PLATFORMU / TÜBAM-P

TÜBAM-P

Projenin Genel Amacı:

çalışmaları

Bağımsız Yaşam Derne-

Gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele alanında faa-

ğinin merkezinde, Genel

liyet gösteren veya katkı sunabilecek kamu ve sivil

Koordinatör,

Psikolog,

toplum kuruluşları için bir üst çatı kuruluş oluşturarak;

Manevi Değerler Eğit-

çözüme yönelik çarpan etkisi yaratacak ve politikalara

meni, Ex-user Rehber ve

etki edecek şekilde strateji ve etkin çözümlerin üretil-

bir yardımcı sekreter tarafından yürütülmektedir.

mesi bu sayede toplumsal aidiyet duygusu yüksek,

Platform çeşitli STK’ların, yerel yönetimlerin, akade-

bilgi ve özgüven sahibi gençler yetiştirilmesidir.

misyenlerin, kamu kuruluşlarının katılımlarıyla kurul-

Projenin Özel Amaçları:

du. 2016 itibariyle resmi olarak çalışmalara başlanmış

• Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu’nun alt

olup, bağımlılık alanında çalışan veya bu alana ilgi

yapısını oluşturmak,

duyan kamu kurumları, STK’lar, akademisyen ve gönüllülerden oluşan 50 üyeye ulaşıldı. Üyelerin katılım-

• Platformun üye sayısını arttırarak ulusal boyuttaki

larıyla Platform Açılış Toplantısı ve Platform İstişare

faaliyetlerin, bağımlılıkla mücadelenin etki alanını

Grubu Toplantısı olmak üzere iki toplantı gerçekleşti-

genişletmek,

rildi. İstişare sonucu Platform ağının genişletilmesi,

• Gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele alanında

Komisyonların ve Komisyon amaçlarının belirlenme-

STK’lar ve ilgili kurumlar arasında iletişim, bilgi

si hususunda kararlar alındı.

akışı, istişare ve işbirliği ortamı sağlamak, projele-

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu Projesi

rin ve çalışmaların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak üzere “İletişim Ağı” oluşturmak,

TÜBAM-P Koordinatörlüğünü yürüten Bağımsız Ya-

• Üyeler tarafından çarpan etkisi ile yerele yayılacak

şam Derneği/BAYDER, T.C Gençlik ve Spor Bakanlı-

şekilde bilinç, farkındalık, ve irade geliştirecek

ğı’nın “2015 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı”

eğitim ve seminer faaliyetlerinin gerçekleştirilerek

I. Çağrı Dönemi kapsamında “Türkiye Bağımlılıkla

gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekle-

Mücadele Platformu/TÜBAM-P” başlıklı pr oje ile

mek, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan

hibe almaya hak kazandı.

sağlamak,

• Bağımlılık problemi nedeni ile sosyal yaşamdan
soyutlanmış gençleri sosyal yapının organik bir
parçası haline getirmek ve sosyal uyumunun desteklenmesini sağlamak,

• İnternet üzerinden bağımlılığı önleyici ve yönlendirici bir platform kurarak, online eğitim, bilgilendirme modüllerinin oluşturulmasını sağlamak.
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TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
PLATFORMU / TÜBAM-P

Komisyon Çalışmaları:

♦

♦

Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı ile ilgili mev-

Tedavi Komisyonu

Yasal Çalışmalar Komisyonu

zuatlar, yasalar ve uygulanan ceza sistemleri konuları

Yapılan toplantılar neticesinde Türkiye genelinde aynı

istişare edildi. Dünyada uygulanan ceza sistemlerinin

konuda faaliyet gösteren STK, Kamu Kurum, Akade-

ülkemize entegrasyonunun uygunluğu üzerine değer-

misyen ve Uzmanların katılımlarıyla komisyon oluştu-

lendirmede bulunuldu. Özellikle mahkumlara, devlet

ruldu. Komisyonun öncelikli amacı var olan tedavi

yurtlarında kalan yetimlere uygulanan istihdam faali-

yöntemleri ve yeni tedavi yöntemleri üzerinde istişare-

yetlerinin bağımlı bireyler üzerinde, bağımlılık alanın-

de bulunup, çözüm önerileri üretmektir.

da çalışacakları şekilde uygulanmasının önemli bir
♦

Rehabilitasyon Komisyonu

adım olacağı kanaatine varıldı.

Bağımlılık alanında rehabilitasyon programı uygula-

♦

Aile Komisyonu

yan STK’lardan oluşturuldu. Kurumlar tarafından uyKomisyon bağımlılık problemi yaşayan bireylerin ya-

gulanan farklı rehabilitasyon süreçleri ile ilgili karşı-

kınlarından oluşturuldu. Alanda uygulanacak Önleyici

lıklı görüşmeler yapılıp, yapılan çalışmalarda ortak

Koruyucu Çalışmalarda, Tedavi ve Rehabilitasyon

çıktılar almak ve yeni rehabilite edici yöntemlerin be-

programları için bilgi alışverişinde bulunuldu. Komis-

lirlenmesi amaçlandı. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuru-

yonun amacı; ailelerin kendi tecrübe edindikleri alan-

luşlarını da rehabilitasyon sürecine dahil edip, yaşanan

da aktif rol almaları olarak belirlendi.

eğitim ve istihdam sorunu üzerine çözüm önerileri
konuşuldu.

TÜBAM-P İstişare Grubu

Komisyon, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Aile

Karar Organı Toplantıları

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve T.C Milli Eğitim

•

Bakanlığı temsilcileri ile birlikte İŞ-KUR vb kamu

17 Mart 2016/Suffa Vakfı Maktul Mustafa Paşa
Külliyesi,

kurumlarının katkılarıyla oluşturuldu.

•
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ORTAK PROJELER

ÖNCÜ KADINLAR ÖNCÜ STK’LAR PROJESİ

kı sağlamak,

TÜRAP’ın ortak projelerinden

•

olan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)’in

STK’nın katılacağı dijital bilgi akışı ortamları

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın hibe

kurmak,

•

desteği ile yürüttüğü “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar” Projesi kapsamında çalışmalar

•

Projenin Genel Amacı:

Her ayın son Çarşambası gerçekleşen seminer prog-

yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi, kadının ve aile

ramlarıyla,

kurumunun statüsünün yükseltilmesidir.

•

Projenin Özel Amacı:

•

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/

Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan
STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve

•

Sekretarya yönetim ilkeleri,

•

Karar alma süreçlerine katılım, lobicilik ve ilişki
geliştirme,

işbirliği zemini yapılandırmak, kadın STK’ların

•

kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygulan-

STK’larda sürdürülebilirlik, şeffaflık, bağımsızlık gibi konuların işlenmesi planlanmaktadır.

ması için gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleş-

Gerçekleşen Seminerler:

tirmek,

•

Toplumsal sorunların çözümünde STK’ların güç-

25 Kasım 2015 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından “Türkiye’de İslami STK’ların De-

lerini birleştirerek kaynaklarını efektif kullanma-

ğişimi”

ları ve deneyim paylaşımı yapmalarını sağlamak,

•

Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin

19 Aralık 2015 tarihinde Yrd. Doc. Mücahit Gültekin tarafından “Uluslararası Sözleşmelerde Ka-

dünyasını inşa eden kadınların sivil alanda aktif

dın” konulu seminer sunuldu. Tür k Ceza Ka-

rol almalarını sağlamaktır.

nunu’nda kadınlara yönelik olan maddeleri değer-

Projenin Hedefleri:

lendiren Gültekin, Türkiye Cumhuriyeti tarafınİstanbul’da faaliyet gösteren kadın STK’lar ara-

dan imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW

sında düzenli, sürdürülebilir bir zeminde iletişim,

(Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edil-

istişare, kalıcı diyalog, işbirliği zemini oluştur-

mesi Sözleşmesi) hakkında bilgi verdi.

mak,

•

Gönüllü yönetimi ilkeleri, STK’larda profesyonel
ekip oluşturma,

GİKAP işbirliğiyle;

•

STK’ların kurulması, yönetilmesi için mevzuat
ve pratik bilgilerin paylaşılması,

Kadın STK’ların oluşturduğu 1995 yılında kurulan

•

Yapılan çalışmaları belgelemek, oluşturulan modeli kitap haline getirmek.

Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik hayatta ve aile

•

Kadın, aile ve kadın STK’larla ilgili bilgi ve fırsatların kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak,

devam ediyor.

•

İstanbul’da faaliyet gösteren en az 100 kadın

•

Kadın STK’ların kapasitelerinin gelişmesine kat-

27 Ocak 2016 tarihinde Salih Çaktı tarafından
“STK’larda Sosyal Medyanın Etkin ve Aktif Kul-
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ÖNCÜ KADINLAR ÖNCÜ STK’LAR PROJESİ

lanılması” konulu seminer

ger çekleştir ildi.

Çaktı, Sosyal Medyanın Kullanım Alanları, Ülkemizdeki Sosyal Medya Kullanım Oranları, Sosyal
Medya Kullanma Yöntemleri, Sosyal Medyada
Raporlama ve Online Kriz Yöntemlerinden bahsetti.

•

24 Şubat 2016 tarihinde SETA Ankara Toplum
ve Kültür Araştırmacısı İpek Coşkun tarafından
“STK’larda Saha Çalışması Ve Raporlama”
konulu seminer gerçekleştirildi. Coşkun, raporlamanın daha sağlıklı yapılması için araştırma probleminin çok önemli olduğundan ve araştırmanın
bir problem üzerinden gitmesi gerektiğinden bahsetti. Projenin gerekçesi, amaçları ve yöntemlerinin nasıl belirlenebileceğini anlatarak örnek bir
raporlama üzerinden sunumunu gerçekleştirdi.

•

30 Mart 2016 tarihinde Stratejik Planlama Uzmanı Berivan Çite tarafından “STK’larda Saha Çalışması ve Raporlama2/Uygulama” konulu seminer gerçekleştirildi. Çite, araştırmalarda güvenirlik, geçerlilik ve genellenebilirliğin öneminden
bahsetti. Saha çalışmalarında veri toplama şekillerini anlatarak STK’lara daha uygun olanları nedenleriyle açıkladı.

•

27 Nisan 2016 tarihinde, İstanbul Kadın ve Kadın
Kuruluşları Derneği (İKADDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Proje
Koordinatörü Funda Akyol tarafından “STK’larda
Yazışma”

konulu

seminer

ger çekleştir ildi.

STK’larda kullanılan resmi yazı formatları, yazışma kuralları, dilbilgisi kurallarını üzerinden örnek
uygulamalar yapıldı.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SONLANDIRILMASI
KONULU KÜRESEL TOPLANTI
çapta başarılı olmasını diliyorum. Bu toplantının hem
ülkemiz kadınları hem de dünyadaki mazlum kadınlar
için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kadınların erkeklerin aldığı kararlarla daha çok mahrum olduğunu vurgulayan Başbakan Prof. Dr. Davutoğlu "Kadına yönelik şiddeti konuşmak üzüntü vesilesi. Ancak bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Ka9–10 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Marriott Şişli

dına karşı şiddet yeni bir olgu değil. Şiddet hikâyeleri

Hotel'de T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UN

şiddetin yaygınlaşmasını sağlayabiliyor. Dünyanın

Women, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA or-

dört bir yanında kadınlar mağdur. Kadınlar savaşın

taklığında Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu katılı-

mağdurudur. Bir sosyal çalkantıda ilk bedeli kadın

mıyla "Kadına Yönelik Şiddetin Sonlandırılması: İler-

öder" diye konuştu.

leme Temelinde Değişimi Hızlandırmak" konulu küre-

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ra-

sel toplantısı gerçekleştirildi.

mazanoğlu; "Bu iki günlük uluslararası toplantının

2 gün süren programa Başbakan Prof. Dr. Ahmet Da-

tüm taraflar için verimli geçmesini temenni ediyorum.

vutoğlu'nun yanı sıra T.C Aile ve Sosyal Politikalar

Kadınlara karşı ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldı-

Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, UN Women ve UNF-

rılması konusunda küresel ölçekte oldukça önemli bir

PA İcra Direktörleri, yurtdışından 26 Bakan, üst düzey

yol katedildi. Ancak kadınlar dünyanın birçok yerinde

150 katılımcı, TÜRAP Üyeleri ve çok sayıda sivil top-

ayrımcılığa maruz kalmakta, temel hak ve özgürlük-

lum kuruluşu temsilcisi katıldı.

lerden eşit şekilde yararlanamamaktadır. Ancak ülke-

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu "Kadın, tarih

lerin özel ve kamusal alanda kadına yönelik şiddetin

boyunca nezaketin sembolü oldu. Kadına karşı şiddet

kaldırılması konusunda taahhütleri ümit vericidir. Ka-

baskının, barbarlığın adıdır. Bugün burada toplanan

dınların hak arayışı mücadelesinde önemli olan Pekin

değerli temsilciler aslında sadece bir konuyu ele al-

Deklarasyonundan 20 yıl sonra Türkiye tarafından

makla kalmayacak, insanlığın vicdanını, adaleti ve

kadına yönelik şiddetle mücadele sıfır tolerans çerçe-

sevginin dilini ele alacaklar. Bu toplantının küresel

vesinde bir mücadele alanı haline gelmiştir" ifadelerini
kullandı.
Ramazanoğlu, kadınlar ve kız çocuklarının dünyanın
birçok yerinde ayrımcılığa uğradığını ifade ederek,
"Özellikle kadına yönelik şiddet, sosyal dokuyu güçsüzleştiren ailenin ve toplumun temelini zayıflatan bir
unsur olarak varlığını korumaktadır. Sürdürülebilir
kalkınmanın ve insani gelişimin önünde engel teşkil
etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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ÇOCUKÇA SEMPOZYUMU

Küçükler için Büyüklerine

en büyük pazarı haline geldiğini özellikle son dönemlerde ekrana çok fazla maruz kalan çocukların okul
başarılarının düştüğüne ve çocukların doğal ortamlardan uzak kaldıklarına dikkat çekti.
Sempozyumun ikinci oturumunda, “Bedeni Sağlıklı
Çocuklar İçin” konu başlığında Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül moderatörlüğünde Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu "Besliyor Muyuz Yoksa Doyuruyor MuTÜRAP Temsilcileri, 24 Nisan 2016 tarihinde Taksim

yuz?" ve Yrd. Doç. Dr. Fırat Erdoğan “İyilik istemiyo-

Point Hotel’de Beyoğlu Belediyesi ve Ruh Sağlığında

rum, zarar vermeyin yeter",

Uzman Kadınlar Derneği/RUHSAK ortaklığında ger-

Üçüncü oturumda, “Ruhu Güçlü Çocuklar İçin” konu

çekleştirilen “Çocukça Sempozyumu-Küçükler İçin

başlığında Prof. Dr. Ayşen Gürcan moderatörlüğünde

Büyüklerine” programına iştirak etti.

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Dinç “Erken Çocuk-

Dünyada sadece ülkemizde kutlanan çocuk bayramı

lukta İrade Eğitimi” ve Uzman Gelişim Psikolog Fatı-

münasebetiyle, çocukların dünyasını, onların duygu,

ma Tuba Yaylacı "Çiçek Yetişir, Ağaç Gelişir: Geli-

düşünce ve ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak; soru

şimsel İvmenin Yollarını Açmak",

ve sorunları ile ilgili kalıcı çözümler oluşturacak poli-

Dördüncü oturumda, “Ahlakı Gelişmiş Çocuklar İçin”

tikalar görüşüldü.

konu başlığında Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman modera-

Sempozyum, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mis-

törlüğünde Doç. Dr. Huriye Martı “Modern Dünyanın

bah Demircan, Yeşilay Başkanı Çocuk ve Ergen Psiki-

Çocuğuna Güzel Ahlak Aşılamak” ve Dr. Melike

yatrisi Uzmanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Medeniyet

Günyüz “Ahlaki Gelişimde Edebiyat Ne İşe Yarar?”

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman ve Ruh-

başlıklarında görsel sunumlarını katılımcılarla payla-

sak Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolog Zeynep

şarak tebliğlerini sundular.

Tuba Akay’ın selamlama konuşmaları ile başladı.
“Bedeni Sağlıklı, Ruhu Güçlü ve Ahlakı Gelişmiş Çocuklar” temasıyla düzenlenen programın ilk oturumu
“Modern Dünyada Çocuk Olmak” konu başlığında
gerçekleşti. Prof. Dr. Kemal Sayar moderatörlüğünde,
dünya

çapında önemli çalışmalara imza

atmış

‘Zehirlenen Çocukluk’ kitabının yazarı Eğitimci Sue
Palmer görsel sunum eşliğinde konuşmasını yaptı. Palmer, çocuklar tüketim kültüründe reklam şirketlerinin
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YAŞANABİLİR BİR DÜNYANIN İNŞASI İÇİN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI
TÜRAP Ortak Projelerinden olan, Öncü Kadınlar

yapıya 'hayır' diyebilen kuruluşlar olarak bugün

Öncü STK’lar Projesi kapsamında “Yaşanabilir Bir

buradayız. Biliyoruz ki terör sadece canları almıyor,

Dünyanın İnşası İçin Kadın Sivil Toplum Kuru-

ruhları da yalnızlaştırmaya ve korkuya teslim kıl-

luşları Konferansı”nı düzenledi. 23-24 Mart 2016

maya çalışıyor. Ama biz buna meydan okuyabile-

tarihlerinde gerçekleşen konferans, T.C. İçişleri

cek güçte ve inançtayız." dedi.

Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Özlenen

Protokol konuşmalarının ardından “Birlikte Yaşama

Çocuk ve Gençlik Derneği (ÖZLENDER), Gökku-

Kültürünü Hatırlamak, Ortaklıklarımızda Bu-

şağı İstanbul Kadın Platformu (GİKAP) ortaklığın-

luşmak” başlıklı ilk otur um başladı. Başkanlığı-

da Barcelo Eresin Topkapı Otel’de yapıldı.

nı İGETEV Genel Sekreteri Necla Koytak’ın yürüt-

Konferansın birinci günü, İKADDER Yönetim Ku-

tüğü oturumdaki konuşmacılar ve konuları; Yıldız

rulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Funda Ak-

Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset ve Uluslararası

yol’un İKADDER tanıtımı ve açılış konuşmasıyla

İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Ça-

başladı. Akyol, dua ve vahyin birleştirici, harekete

ha, “Osmanlı Döneminde Birlikte Yaşama Kültürü

geçirici gücüyle ülke ve dünya adına güzellikler

ve Farklı Kültürlerinden Kadın Örnekleri”, KA-

için mücadele eden tarafta olduklarını ifade ederek,

DEM Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.Doç.Dr. Sare

"Terörün hakim kılmaya çalıştığı korkuya, sözde

Aydın, “Türkiye’de Yaşayan Mülteci Kadınların

siyasetçi, gazeteci ve sanatçıların hayat adına, bu

Sorunları, Entegrasyonu ve Çözüm Önerileri”,

ülke adına herhangi bir üretim içinde olmadan sade-

İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt; “İslam Coğraf-

ce toplumu parçalamaya yönelik eylem ve tavırları-

yasında Toplumsal Barış ve Sivil Hareketlerin

na, kandan, gözyaşından beslenen herkese ve her

Etkisi”.
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YAŞANABİLİR BİR DÜNYANIN İNŞASI İÇİN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI

“Toplumsal Barış ve Kadın Sivil Toplum Kuruluş-

Programın ikinci günü, İKADDER Yönetim Kurulu

ları” başlıklı ikinci otur umun başkanlığını BİLKA

Başkanı ve GİKAP Genel Koordinatörü Funda Ak-

Yönetim Kurulu Başkanı Av. Alev Sezen yürüttü.

yol’un açılış konuşmasıyla başladı.

İkinci oturumdaki konuşmacılar ve konu başlıkları

İkinci gün katılımcılar üç çalıştayda toplumsal barış

sırasıyla; Denge Denetleme Ağı Sözcüsü Selda Tan-

konusunu ele aldılar. Bu çalıştay başlıkları ve mode-

doğan Demirel, “Biraradalık Kültürü ve Toplumsal

ratörleri;

Barışa Katkıları”, ÖZLENDER Yönetim Kur ulu
I. Çalıştay:

Başkanı Ayşe Pehlivan, “Dünden Bugüne Toplumsal
Barışta Kadın STK’lar”, Kanal7 Haber Müdür

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı ve GİKAP Ge-

Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman, “Toplumsal

nel Koordinatörü Funda Akyol’un moderatörlüğünde

Barış Yolunda Kadın STK’lar-Medya İlişkisi”.

“Toplumsal Barış Dilinin Yaygınlaştırılması Kapsamında Kamu-STK İşbirliği”,

“Toplumsal Barış Stratejilerinin Geliştirilmesinde
Kadınların Rolü”, başlıklı üçüncü otur umun baş-

II. Çalıştay:

kanlığını HEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Piyale

EVKAD Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Keleş mode-

ÇİTİL yürüttü. Üçüncü oturumdaki konuşmacılar ve

ratörlüğünde “Birey Olarak Kadın ve Toplumsal Ba-

konu başlıkları sırasıyla; TÜRKKAD İstanbul Şubesi

rış”,

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cangüzel Güner Zülfikar,
III. Çalıştay:

“Toplumun Ahengini Elinde Tutan Kadın”, Gazeteci-Yazar Yıldız Ramazanoğlu, “Medyada Kadınla-

ÖZLENDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan

rın Barış Dili”, Gazeteci-Yazar Emine Uçak, “Barışı

moderatorlüğünde “Mültecilerin Toplumsal Barış

Birlikte Örmek”.

Sürecine Etkileri”.

Programın birinci günü, Funda Akyol’un kapanış ko-

Konferans, çalıştay raporlarının sunumuyla sona erdi.

nuşması ile sonlandı.
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“KADIN HAYATTIR” STK BULUŞMASI

lumu ilgilendiren her alanda yapıcı, toplumsal gelişimi
destekleyici, geri dönüşümü yüksek proje uygulamalarıyla yeni bir vizyon ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.
“Modern Türkiye’mizin, ileri demokrasimizin yeniden
inşası için hep birlikte çalışalım ”diyen Bakan Ramazanoğlu şöyle konuştu: “Gelin sadece büyük şehirlerimizde değil, doğudan batıya ülkemizin tüm şehirlerinde
kadın STK’larımızla, kadınlarımıza hizmet edelim.
5 Mart 2016 tarihinde TÜRAP Temsilcileri T.C. Aile

Bugün tüm boyutlarıyla kadın konusunu konuşmak

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Dünya Ka-

üzere buradayız. Toplantıdan ortaya çıkan birbirinden

dınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Kadın Hayattır”

değerli düşünceler, ortak çalışmalarımızda bizlere yol

STK Buluşmasına iştirak etti.

gösterici olacaktır. Toplumumuzu geleceğe hazırlayan

Programa T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr.

güzel ülkemin tüm kadınlarının, kadınlar gününü kutlu-

Sema Ramazanoğlu, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar

yorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, T.C. Aile ve Sos-

Bakan Ramazanoğlu’nun konuşmasının ardından, prog-

yal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdü-

rama katılan 46 Kadın STK’nın temsilcisi yaptıkları

rü Gülser Ustaoğlu ve 46 kadın sivil toplum kuruluşu-

çalışmaları sundular. STK temsilcileri sığınmacı kadın-

nun temsilcisi katıldı.

lardan, Sur ve Cizre’deki kadınların sorunlarına, kadın-

Açılış konuşmasını Bakan Dr. Sema Ramazanoğlu yap-

ların eğitiminden erkeklerin eğitimine, kadın sorunla-

tı. Ramazanoğlu, toplumların gelişmişlik düzeyini gör-

rından Bakanlık ve STK’ların işbirliği konusuna kadar

mek için kadınların nerede olduğuna bakmak gerektiği-

farklı sahalarda öneriler sundular.

ni belirterek, “Kadınlarımız kadim medeniyetlerin izdü-

Bu kapsamda TÜRAP üyesi STK’lar da Kamu-STK

şümleridir. Bizler bu anlamda güçlü bir mirasa sahibiz.

işbirliği, aile ve aile bireylerinin sorunları, bu sahada

Kadının nitelik bakımından güçlü olması aileyi de top-

geliştirilen projeler ve TÜRAP çalışmaları hakkında

lumu da daha yukarılara taşıyacak, yüceltecektir” dedi.

bilgi aktardı.

Bakan Ramazanoğlu bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü sloganını “Kadın Hayattır” olarak belirlediklerini
kaydederek, “Kadın öğretmendir, doktordur, akademisyendir, siyasetçidir, kadın evde üreten, çalışan gönlünü
veren annedir, teyzedir, kadın hayattır” dedi.
Bakan Ramazanoğlu sivil toplum kuruluşlarının demokratikleşmenin önemli bir aktörü haline geldiğini
ifade ederek, “Son yıllarda sivil toplum kavramının
yeniden canlandığını biliyoruz. Şüphesiz STK’lar top-
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TÜRAP Temsilcileri, 3-4 Mart 2016 tarihlerinde Kadın ve Demokrasi Derneği/KADEM ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen II. Toplumkat çekerek, kız çocuklarını dezavantajlı duruma geti-

sal Cinsiyet Adaleti Kongresine iştirak etti.

ren toplumsal algılara değindi.

Kongrenin açılış konuşmalarını KADEM Yönetim
Kurulu Başkanı Sare Aydın, İstanbul Ticaret Üniver-

KADEM Başkanı Sare Aydın, kadın ile erkek arasın-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ve İstanbul Ti-

daki farklılıklara, kadının istihdama katılımını teşvik

caret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Temsilcisi Dr.

ederken gözetilmesi gereken koşullara, yoksulluğun

Fatih Recep Saraçoğlu yaptı.

özellikle kadınların hayatında oluşturduğu sıkıntılara
ve özellikle mülteci kadınları vuran yoksulluğa karşı

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş moderatörlüğünde gerçek-

alınacak önlemlere dair bir konuşma yaptı.

leşen panelde, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Dr. Sema Ramazanoğlu, TÜRAP Genel Koordinatörü

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım

ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Yöne-

Ekren üniversite bünyesinde kurulan araştırma mer-

tim Kurulu Başkanı Piyale Çitil ve Prof. Dr. Ömer

kezlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çaha yer aldı. Piyale Çitil “Kadın Yoksulluğu” ile

Kadın ve Yoksulluk alt başlığında gerçekleşen kongre

ilgili bir tebliğ sundu. Çitil, tebliğinde yoksulluğun

3 ayrı salonda ve 3 ayrı oturumda gerçekleşti. Otu-

tanımı, kadınlar üzerindeki etkileri, yoksullukla mü-

rumlarda, göç, yoksulluk, dışlanma, İslami feminizm,

cadele stratejileri üzerinde durdu.

kadın işgücü, kadının anayasadaki durumu, kırsal ve

Bakan Ramazanoğlu, kız çocuklarının ve kadınların

kentsel farklılıklar, engelli kadınlar gibi konularda

eğitim ve kariyer süreçlerinde yaşadığı sorunlara dik-

önemli araştırmalar sunuldu.
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SURİYELİLERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK VE
UYUM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

T.C. Başbakanlığın 5 Ekim 2015

cıyla gerçekleştirilen toplantıya TÜRAP Temsilcileri

tarih ve 014 sayılı yazısı ile Suriye

başta olmak üzere, TÜRAP Üyelerinden Hayat Sağ-

Arap

yaşanan

lık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Hanımlar Eğitim

olaylar nedeniyle ülkemize giriş

Kültür Vakfı (HEKVA), İstanbul Kadın ve Kadın

yaparak geçici koruma altına alı-

Kuruluşları Derneği (İKADDER) ve İslam Dünyası

nan Suriyelilerden uzun vadede

Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) temsilcileri

Cumhuriyeti'nde

iştirak etti.

Türkiye’de kalması muhtemel olanlarının uyum süreçlerinin planlanması amacıyla T.C Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na “Sosyal Destek ve Uyum
Çalışma Grubu”nun koor dinasyon gör evi ver ildi.
Sosyal Destek ve Uyum Çalışma Grubunun düzenli
olarak ayda bir gerçekleştirdiği toplantı 30 Kasım
2015 tarihinde Ankara’da yapıldı.
Bu kapsamda; sosyal destek ve uyum süreçlerinin
yürütülmesi ile hassas grupların desteklenmesi ama-

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI SEMA
RAMAZANOĞLU ZİYARETİ
30 Kasım 2015 tarihinde TÜRAP Üyelerinden Ha-

Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER,

nımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA, Özlenen

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK

Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER, İstanbul

ÇOGEP temsilcileri T.C Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu’nu makamında ziyaret
etti.
TÜRAP Üye ve Temsilcileri Sema Ramazanoğlu’nu yeni görevinden ötürü tebrik ederek; dilek ve
temennilerini sundu. Ramazanoğlu’na TÜRAP’ın
son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ve gelecek
dönem planları hakkında bilgi verildi. Bakan Ramazanoğlu ile aile odaklı proje ve politikalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET
“Aile İçi Şiddet ve Cinsel Şiddetin Önlenmesi, Kadına Şiddet,
Etkili Soruşturma, Toplumsal İşbirliği ve Müdahale” Semineri

besiyle hizmet veren, 2011 yılında Uluslararası
Kadına Şiddeti Durdurma Derneği tarafından verilen “Vizyoner Ödülü” alan, ABD Adalet Bakanlığı
Suç Mağdurları Ofisi’ne danışmanlık yapan Mark
Wynn ve Eşi Valerie Wynn takdim edildi.
Programda Mark Wynn ABD’deki aile içi şiddet
ile ilgili meslek hayatı boyunca yürüttüğü faaliyet
ve uygulamaları anlattı. Kendi kişisel hayat hika14 Nisan 2016 tarihinde TÜRAP Üyelerinden İs-

yesini ve şiddet mağduru bir çocukken hayatını

tanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/

şiddetle mücadeleye adayan bir aktivist olma süre-

İKADDER ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/

cini paylaştı.

HEKVA işbirliğiyle “Aile İçi Şiddet ve Cinsel

Çalışmalarından istatistiki bilgiler aktardı. Eşi Va-

Şiddetin Önlenmesi, Kadına Şiddet, Etkili So-

lerie Wynn mağdur olan kadınlarla beraber çalıştı-

ruşturma, Toplumsal İşbirliği ve Müdahale”

ğını dile getirdi. Onları şiddetten uzaklaştırmak

konulu seminer düzenlendi. Toplantıya, kamu ve

için gerekli adımları attıklarını ifade etti. Kadının

STK Temsilcileri iştirak etti.

toplumdaki yeri ve öneminin altını çizdi. Şiddetten

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol

uzak bir toplum için birey olarak ne yapılması ge-

açılış konuşmasında katılımcıları selamlayarak,

rektiğine değindi. Mark Wynn ve eşi Valerie

program hakkında bilgilendirme yaptı.

Wynn ayrıca ABD’deki hukuk düzeni ve işleyişi
hakkında bilgiler verdi.

Amerika Polis Teşkilatında 21 yıl görev yapan,

Program soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Aile İçi Şiddet Birimi’nde uzun yıllar komiser rüt-

23

YENİ ÜYELERİMİZ

ASİTANE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ
Dernek Müzik Atölyeleri organize ederek Batı ve
Türk müziği enstrümanları eğitimi, tanıtımı ile icra
dersleri ve piyano, kanun, keman, gitar, ud, ney, yan
flüt, bağlama kursları vermektedir. Ayrıca Geleneksel
Sanat Atölyeleri düzenleyerek Geleneksel Türk İslam
Sanatlarını yaşatmak, geliştirmek ve yeni nesillere
aktarmak amacıyla yıllardır süren ve devam etmekte
olan hat, ebru, tezhip ve minyatür dersleri yapmaktaAsitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği,

dır.

yediden yetmişe, genç, yaşlı, öğrenci, çalışan, kadın,

Restorasyon İstanbul Projesi (İnsani Bilimler Aka-

erkek tüm insanlara yönelik danışmanlık ve eğitim

demisi/2012): Üniver site öğr enciler ine yönelik atöl-

hizmetleri vermek amacıyla 2005 yılında kuruldu.

ye çalışmalarıyla beraber Güzel Sanatlar, Sosyal Bi-

Maddi ve manevi gelişime katkı sağlamayı amaçla-

limler, Din ve Musiki alanlarından aynı anda istifade

yan, ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüvenli, kendisiyle,

edilebilecek, Türkiye'deki geleneksel üniversite anla-

çevresiyle toplumuyla ve değerleriyle barışık, nitelik-

yışından uzak, müfredatı esnek ve öğrencinin aktif

li, donanımlı ve kaliteli insanlar yetiştirmeyi hedefle-

katılım sağlayabileceği bir yapı hedeflenmiştir.

mektedir.

Farklı disiplinlerin bir arada okutulması, öğrenci için,

Dernek bünyesinde yer alan salonlar, atölyeler ve

hem düşünce zenginliği doğurması hem de kıyas ve

dersliklerde, eğitimden sanata, kültürden spora çok

sorgulama gücünün artması açısından önem taşımak-

sayıda kurs, etüt ve etkinlikler gerçekleşmektedir.

tadır. Bu aynı zamanda öğrencinin, üniversitedeki tek

Dernek, öğrencilere temel, insani ve dini değer ve er-

bir bölüm okuma zorunluluğundan kurtulması anlamı-

demlerin kazandırılması, dini değerlere karşı duyarlı-

na gelmektedir.

lık oluşturulması ve davranışa dönüştürülmesi için

Proje kapsamında imkânı olan veya olmayan, farklı

Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi vermektedir. Ay-

disiplinlerden, mesleklerden insanların bir araya gelip

rıca ilkokul 1. Sınıftan itibaren tüm öğrencilere Kur'an

diyalog kurabileceği bir ortam hazırlanmaktadır.

-ı Kerim'i en doğru şekilde okumalarını sağlayacak

Restorasyon İstanbul, İnsani Bilimler Akademisi'nin,

eğitimler düzenlemektedir.

toplumsal değişim sürecini görmek ve bu süreçte kendi yerini bulmasına yardımcı olmak amacıyla başlattığı ilk faaliyettir. Siyaset Sosyolojisi ve Felsefesi, Şehir Sosyolojisi, Aile Hukuku, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Resim ve Karikatür, Müzik, Müzikoloji, Epistemoloji, Dilbilim ve İngilizce başlıklı atölyelerin pilot
çalışmaları 2012 yılından bu yana devam etmektedir.
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ASİTANE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE
DAYANIŞMA VAKFI

Asitane Kültür Sanat Eğitim ve

Bu eğitim programları ve atölyeler; Kur’an-ı Kerim

Dayanışma Vakfı, erdemli, kül-

ve Değerler Eğitimi, Okula Destek Çalışmaları, Mü-

türlü bir toplumun oluşması için

zik Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Drama ve

geçmiş medeniyetlerin kültür mi-

Diksiyon Dersleri, Seminerler, Fotoğrafçılık Atölyesi

rasını geleceğe taşımak, sanatsal,

ve Karanlık Oda Eğitimi, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi,

kültürel ve ahlaki değerlerin yeniden açığa çıkmasına

Resim Atölyesi, Geziler, Kahvaltılar, Buluşmalar.

katkıda bulunmak, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve

Vakıf, Suriyeli Mültecilere yönelik “Sevgimizi Doku-

çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ha-

duk İlmek İlmek Projesi”ni yürütmüştür.

yat standardını yükseltmek, ekonomik ve sosyal hayata entegre etmek ve bu konularda çalışmalar yapan
kişi ve kuruluşlara destek amacıyla kuruldu.
Vakıf, her yaş grubunun ihtiyacını karşılayacak eğitim programları ve atölyeler hazırlamaktadır.

AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ/AKDER
sağlamak, aralarındaki dayanışmayı, bilgi ve tecrübelerini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte,
seminerler organize etmektedir.
Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği, kılık kıya-

Dernek, insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra toplu-

fetleri gerekçe gösterilerek eğitim ve çalışma hayatları

mun direği olan kadın ve ailenin statüsünü yükseltmek

ellerinden alınan, ayrımcılığa maruz kalan bir grup

için diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve daya-

genç kadın tarafından 15 Şubat 1999 yılında kurulmuş

nışma içinde çalışmalar yürütmekte ve eğitimler dü-

bir insan hakları derneğidir.

zenlemektedir.

Başörtüsü gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen ayrımcılığa karşı mücadele eden AKDER, ayrıca Türkiye’de yaşanan her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları
ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin
oluşmasını ve yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma
vb.) yapılabilecek her türlü müdahaleyi önlemek ve
üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini
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GÜL MADDE BAĞIMLILARINI KURTARMA VE
GENÇLİK DERNEĞİ
Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma

jik terapiler, sanat faaliyetleri, farkındalık ve duyarlı-

ve Gençlik Derneği, sağlıklı bir

lık seminerleri, dernek içi eğitimlerle bilinçli öncülük,

toplum oluşturmak için milli, kül-

gezi faaliyetleri, meslek edindirme kursları, sosyal

türel, ahlaki ve sosyal çalışmalar

faaliyetler, tanıtım faaliyetleri ve motivasyon faaliyet-

yaparak, eğitim, öğretim ve bilim-

leri düzenlenmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Ka-

sel faaliyetler kanalıyla sınıf farkı gözetmeksizin in-

ratay Halk Eğitim Merkezi, Konya Büyükşehir Bele-

sanların sosyal gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

diyesi ile Gençlik Mali/Eğitim Destek Programları
yürütülmektedir.

Dernek, muhtaç olan madde bağımlılarına maddi, manevi, ayni yardımlarda bulunmakta, sağlık tedavilerine
yardımcı olmakta, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve
kuruluşlara destek sağlamaktadır.
Gül Gençlik Derneği, “Madde Bağımlılığına Karşı
İyileştirici Yaklaşımlar” başlığı ile bağımlı olan, bağımlılığa meyilli olduğu düşünülen ve bağımlılıktan
kurtulmuş olan gençler için spor aktiviteleri, psikolo-

KENTİN KADINLARI PLATFORMU/KENT-KA
Kentin Kadınları Platformu, Kocaeli

kent içinde yaşayan tüm kadınların, kent yönetiminin

genelinde faaliyet gösteren ve farklı

karar alma süreçlerinde aktif rol almaları, demokratik

sektörlerde aktif olarak çalışan ka-

katılımcı yapının güçlendirilmesi, kentte yaşayan ka-

dınların desteğiyle kurulan bir plat-

dınlara ait sorunlara dikkat çekmeyi ayrıca yaşadığı

formdur. Platform vakıf, dernek,

şehre karşı olan sorumluklarını ve aidiyet duygularını

siyasi parti temsilcileri, seçilmiş yerel yöneticiler, iş

geliştirmeyi hedeflemektedir.

kadınları, siyasi aktör eşleri, esnaf kadınlar, akademis-

Platform önemli gün ve haftalarda seminer, gezi ve

yenler ve gönüllü katılımcılardan oluşmaktadır. Plat-

ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden bazı-

form, eğitim, kültür, sınıf, düşünce farkı gözetmeksizin

ları; Anneler Günü “Bir Kadın Bir Hayal”, Engelliler
Okulu Ziyareti, Trafik Haftası Programı, Obezite Haftası Programı, Kızılay ve KENT-KA Kök Hücre Bağış
Kampanyası, İlk Yardım Eğitimi, Kilis ve Reyhanlı
Kamp Ziyaretleri, Sevgi Köyü Piknik Programı ve Terör İle Mücadele Emniyet Müdürlüğü Ziyareti.
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MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ

Mutlu Aile Mutlu Çocuk

dır. Kadınlara Temel İslamî bilgi ve kültürün veril-

Derneği, toplumun temel

diği “Aşamalı Seminer” programları yapılmaktadır.

taşı olan ailenin kutsiyetini

Bu program Akaid, Ahlak, İslam Tarihi, Tefsir,

ve devamlılığını vazgeçil-

Fıkıh, İslam Coğrafyası vb. derslerden oluşmakta-

mez kabul ederek aile ku-

dır.

rumunu dini ve milli değerlere bağlı kalarak, olum-

Genç kızlara her cumartesi günü MAİLE eğitim

suz etkilerden korumak ve uzak tutmak için ailenin

programı, 15 günde bir kitap kritiği, ayda bir sine-

temeli olan anne ve babanın eğitimine, bilinçlenme-

ma kulübü ve eğitim kürsüleri yapılmaktadır. Der-

sine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu suretle

nek bünyesinde 13 ev ve 1 yurtta toplam 130 öğren-

çocuklarının ve toplumun, onları birer örnek insan

ci bulunmaktadır.

olarak göreceği bir aile yapısının kurulmasını he-

Çocuklara, Çocuk Kulübü ve Ev Okulu programla-

deflemektedir.

rıyla Kuran-ı Kerim okuma, ezber, siyer, ilmihal

Dernek, çalışmalarında gönüllülüğün yaygınlaştırıl-

bilgileri, ahlak eğitimi yanı sıra deney, drama, el işi

ması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Öncelikli

ve gezilerden oluşan programlar yapılmaktadır.

çalışma grupları; çocuklar, genç kızlar ve kadınlar-

ÖZ KEVSER VAKFI
Öz Kevser Vakfı, bölge, din, dil, ırk

bağlı çeşitli alanlarda çalışan 135 üye

ve mezhep ayrımı yapmaksızın dün-

STK bulunmaktadır.

yanın herhangi bir yerinde sıkıntıya

Vakıf, kültürel faaliyetler, eğitim faaliyet-

düşmüş, felakete uğramış, zulüm gör-

leri, ramazan faaliyetleri, gönüllü faali-

müş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii

yetler ve sosyal etkinlikler düzenlemekte-

afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sa-

dir. Başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere Türki-

kat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yar-

ye ve dünyadaki yardıma muhtaç insanlara “acil

dım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürri-

yardımlar” götürmektedir.

yetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yı-

Öz Kevser Vakfı, eğitim alanında özellikle gençlere

lında kurulmuştur.

yönelik kamplar düzenlemekte, madde bağımlılığı

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında ku-

ile ilgili konferans ve seminer vermektedir. Madde

rumsallaşan bu çalışmalar Türkiye’den tüm dünya-

bağımlısı ve dezavantajlı gençlere yönelik bilinç-

ya ulaşan bir köprü niteliği taşımaktadır. Vakfa

lendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri gerçekleştirmektedir.
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ULUSLARARASI GENÇLİĞİ TOPLUMA
KAZANDIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ/UKTEDER
Uluslararası Gençliği Toplu-

kurumda, o ay içinde doğum günü olan çocukların

ma Kazandırma ve Eğitim

toplu doğum günü kutlaması yapılmaktadır. Psiko-

Derneği, toplumdaki korun-

loglar, kurumda kalan genç kızların psikolojik so-

maya muhtaç çocukların so-

runlarına destek olmak amacıyla belirli periyotlarla

runlarına dikkat çekmek, top-

gelişim psikolojisi, kişisel gelişim gibi seminerler

lumu bu çocuklar konusunda bilgilendirmek, du-

vermektedir. Korunmaya muhtaç ve kurumda kalan

rumlarının daha iyi şartlara getirilmesi için çözüm

çocuklara/gençlere sinema, tiyatro, yemek ve ak-

yolları üretmek, öğrenim gören muhtaç öğrencilere

varyum gezileri düzenlemektedir.

araç-gereç, burs, ulaşım ayni ve nakdi yardımlar
yapmak amacıyla kuruldu.
Dernek, korunmaya muhtaç ve kurumda kalan çocuklara/gençlere yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Kurumda kalan öğrencilerin de içinde olduğu geziler düzenleyerek elde edilen geliri bu çocukların
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadır. Her ay

VİZYONER KADINLAR DERNEĞİ/VİKADER
Vizyoner Kadınlar Derneği, toplu-

toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlan-

mun aydınlanmasını, çocukların ve

masını sağlayacak projeler oluşturarak, ekonomi,

kadınların çağdaş koşullar altında

siyasal, sosyal, hukuk ve sağlık alanlarında çalışma-

eğitilmesini sağlamak, yetişkin eğiti-

lar yapmaktadır.

minin yaygınlaştırılmasına katkıda

Dernek, girişimci kadın sayısını arttırmak, kadınların

bulunmak, bu konularla ilgili proje-

aile bütçesine katkı sağlayabilmeleri amacıyla “BEN

ler gerçekleştirmek, kadınlarımızın iş ve meslek sa-

DE VARIM” Sosyal Sorumluluk Projesi, 20 kadına

hibi olmalarına destek vermek amacı ile kuruldu.

bilgisayar kullanmayı öğretmek amacıyla “BANA

VİKADER,

MAİL AT” Sosyal Sorumluluk Projesi’ni hazırladı

toplumda kadının

konumu ve statüsünü yükselte-

ve yürüttü.

cek, kadının mesleki eğitim al-

2014 yılından bu yana kadının

ması ve çalışma yaşamında daha

toplumdaki statüsü ve isterse

çok bulunmasını sağlayacak, iş

neleri başarabileceğini anlatan

dünyasının talep ettiği bilgi ve

“Kadın İsterse” adlı tiyatro oyu-

vasfı kazandıracak, kadınların

nunu sahnelemektedir.
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TÜRKİYE GENÇLERARASI İLETİŞİM PLATFORMU (TÜGAP)

mıştır. HEKVA, TÜGAP ve İKADDER ortaklığında
yürütülen projede yer alacak gençlerin seçimleri yapılmıştır.
Proje kapsamında 23 Nisan 2016 tarihinde, Prof. Dr.
TÜRAP Üyelerinden Türkiye Gençler Arası İletişim

Ömer Çaha “Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi" ve

Platformu (TÜGAP) ve Hanımlar Eğitim ve Kültür

Doç. Dr. Özlem Sertkaya Doğan "Mülteci Krizi";

Vakfı (HEKVA) ortaklığında hazırlanan “Genç Tem-

30 Nisan 2016 tarihinde, Afrika Dostluk Derneği Baş-

silciler Uluslararası Arenada Projesi” (GET-UP),

kan Yard. Şemsettin Türkkan, "STK'ların Dünya Barı-

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı-Gençlik Projeleri Des-

şına Etkileri" ve Avr upalı Tür k Demokr atlar Der -

tek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

neği (UETD) Üyesi Asiye Bilgin "Avrupa'nın Mülteci

Projenin Amacı:

Krizi Politikaları ";

Sivil toplum alanında çalışmalar yürüten, uluslararası

7 Mayıs 2016 tarihinde, Nazife Şişman ”Feminizm”

platformlarda ülkemizi temsil edecek, sivil toplum

ve Ayşe Sözen ”Yeni Toplumsal Hareketler” konu

bilinci ve sosyal iletişim kurma becerisi yüksek, so-

başlıklarında seminer vermiştir.

rumluluk almaya istekli, lobi çalışmaları yapabilen,
uluslararası düzeyde diyaloglar kurabilecek gençler
yetiştirmek ve bir yurt dışı tecrübesi ile alınan eğitimleri pekiştirmektir.
Projede yer alan gençler uluslararası platformda temsil
konusunda eğitim alacaklardır. Eğitim aynı zamanda
katılımcıların yabancı platformlarda yabancı dillerini
de kullanarak sosyal iletişim kurma becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Bu proje ile gençler temsilci olma bilinci kazanacak,
sorumluluk hissi yüklenecek, lobi çalışmalarını yapabilme, uluslararası düzeyde diyalog kurabilme özgüveni geliştirecektir. Bu proje bir eğitim projesi olarak
tasarlanmış, HEKVA ve diğer ortaklar ile var olan bir
“genç temsilci” açığını doldurmak amacıyla hazırlan-
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TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE
KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI

TÜRAP üyelerinden Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, her yıl
olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı
Gülgen Dural ve gönüllü katılımcılar ile Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın kader mahkumlarını ziyaret etti.
Müzikli ve eğlenceli "Sevgi ve Moral Günü" etkinliğinde cezaevindeki 15 kadın
mahkûm için ihtiyaçları olan eşofman, terlik ve çeşitli hediyeler verildi.
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris Şubesi de 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza ve İnfaz
Kurumunda 1–6 yaş arasında 30 çocuğun olduğu 550 kader mahkûmuyla bir
araya geldi.
Vakfın Manisa Şubesi, Büyükşehir
Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir program gerçekleştirdi. Manisa Davutlar Köyü’nde
gerçekleşen programda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Psikoloğu Aslıhan
Önal ve Avukat Buket Kayhan tarafından “Aile ve Kadınlarımızın Yasal
Haklarına Yönelik” seminer ver ildi.
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KADIN SAĞLIKÇILAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
“ORTA ÖĞRETİMDE İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME PROJESİ”

90’lı yıllarda tanıştığımız ve hayatımızdaki yeri her geçen gün hızla
büyüyen internetin, sağladığı birçok kolaylıkla beraber, kontrolsüz
kullanımı dolayısıyla bağımlılığa yol açtığı ve toplumda, bilhassa
gençlerde ve çocuklarda hızla yayılmakta olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya koyuldu.
İnternet bağımlılığı tıpkı sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi bir bağımlılıktır ve bireyin fiziksel, psikolojik,
sosyal ve zihinsel yönden gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Geleceğin teminatı olan gençlerin ruh ve
beden sağlığının korunması, sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, sağlıklı, mutlu, çalışkan, üretken, kendine ve ülkesine güvenen bireyler olarak, toplumsal yaşama etkin katılımlarının teşvik edilmesi, teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda
bilgilendirilmesi ile bu kaynakların güvenli ve verimli
bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla “Orta Öğretimde İnternet Bağımlılığını Önleme Projesi” hayata geçirildi.
Proje, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile pilot okullar
seçilen Fatih ilçesindeki 4 lisede (Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Çağdaş Yaşam Çok Programlı Meslek Lisesi, Davut Paşa Lisesi, Çapa Fen Lisesi) uygulandı. 15–
18 yaş arası yaklaşık 4.000 öğrenciye ulaşıldı. KASADD uzakları yakın eden, bilgiye ulaşmayı yıldırım hızına
çıkaran interneti doğru ve güvenli kullanma farkındalığı
oluşturmaya çalıştığı “Yüz Yüze İnternet Bağımlılığını
Önleme” Projesi kapsamında, eğitim materyali olarak
hazırladığı 3 kısa metraj film ile topluma hizmet etmeye
devam etti. Gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesini
amaçlayan filmlerin okullarda da gösterilmesi planlanmaktadır.
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HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı

standartlarına uygun olarak yapılandırılan HEKVA

(HEKVA) kuruluşundan bu yana

mutfak atölyelerinden:

çalışmalarını yoğun olarak sosyo-

60 Pastacı Çırağı, 30 Aşçı Çırağı’nın eğitim alarak

ekonomik

mezun olması hedeflenmiştir.

açıdan

dezavantajlı

ailelere yönelik olarak sürdürİSMEK işbirliği ile gerçekleştirilen “Pastacı Çırağı

mektedir.

ve Aşçı Çırağı” kursları için kayıt altına alınan
HEKVA, yürüttüğü çalışmalarda ailelerin ekono-

“kadınlar”, yaşam boyu kullanabilecekleri, mesleki

mik sorunlardan kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını

gelişimlerine yararlı olacak, iş hayatına uyum sağ-

gözlemlemiş bu tespitten hareketle hayata geçirdiği

layabilme becerileri kazandıracak, Milli Eğitim

projeler ile sorunların aşılmasına yardımcı olmayı

Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme eğitim programını

hedeflemiştir.

başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifika almaya

Bu doğrultuda HEKVA, İstanbul Kalkınma Ajansı

hak kazanacaklardır.

(İSTKA) ve Kalkınma Bakanlığı’nın 2015 yılı Ka-

Sertifika almaya hak kazanan “kadınların” yaklaşık

dın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı

%20’sinin proje bitiminde, en az %40’ının 1 yıl

kapsamında “İstihdam Garantili Mutfak Atölyeleri”

içinde mesleğe uygun bir işte istihdam edilmelerine

projesini hayata geçirmiştir.

öncülük etmek, İstihdam Garantili Mutfak Atölye-

Bu proje ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı

leri pr ojesinin ana hedefini oluştur maktadır .

durumda olan, eğitim ve gelir seviyesi düşük olan
kadınların proje kapsamında düzenlenen Pastacı
Çırağı ve Aşçı Çırağı meslek kur slar ı ile gıda\hizmet sektöründe iş bulmalarının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.
1 Eylül 2015 tarihinde başlayan ve 31 Ağustos
2016 tarihinde tamamlanacak proje kapsamında,
Gaziosmanpaşa Yeşilpınar’da endüstriyel mutfak
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Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı:
Zamanın gerektirdiği değişim
ihtiyacı ile toplumsal değerlerimiz
arasındaki dengenin sağlandığı,
yoksulluğun olmadığı, eğitimli ve
kültürlü bir toplum
hedefine ulaşmak için çalışır.

Projede; sadece kadınların meslek kursları eğitimlerini
tamamlayarak mezun olmaları hedeflenmemiş aynı
zamanda eğitime katılan kadınlara kariyer, iş hayatı,
yasal haklar, psikolojik farkındalık, güçlendirme, kişisel gelişim ve koçluk, işe yönlendirme/yerleştirme
gibi konularda rehberlik hizmeti de verilerek toplumsal hayatta yer almalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
2016 Mart itibariyle başlatılan “İstihdam Garantili
Mutfak Atölyeleri Pastacı Çırağı ve Aşçı Çırağı eğitimlerinden, 2016 Temmuz ayının sonunda mezun
olan kadınlar gıda/hizmet sektöründe istihdam edilmeye aday olacaklardır.
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (HEKVA) daha
önce yürütmüş olduğu projelerin sonuçları üzerine
kurgulanarak hayata geçirilen “İstihdam Garantili
Mutfak Atölyeleri” pr ojesi ile kadınlar ın yar dım
alan değil, üreten, kazanan bireyler olarak topluma
katılmaları ve gelir seviyelerinin arttırılması amaçlanmıştır.
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İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
BİRLİĞİ / İDSB

TÜRAP Üyesi İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluş-

gereken dengenin, eşitliğin adil bir alternatifi oldu-

ları Birliği/İDSB ve Dünya Müslüman Âlimler Birli-

ğuna dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ği işbirliğiyle 4–6 Nisan 2016 tarihleri arasında İs-

Programın devamında İDSB Genel Sekreteri Ali

tanbul Gönen Otel’de “Uluslararası Aile Sözleşmesi

Kurt, konferansın coğrafya olarak aileye bakış açısı-

Konferansı” gerçekleştirildi.

nı ve temel değerleri esas alan uluslararası bir sözleş-

Konferansa, Müslüman Âlimler Birliği ve İDSB

meyi deklare etmeyi amaçladığını ifade etti. 1979

Uluslararası Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu

CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın

üyelerinden oluşan uzman araştırmacılar katıldı. Tür-

Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi) ve 2011 İstan-

kiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Yemen, Mısır,

bul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi

Suriye, Ürdün, Irak, Çad, Tunus, Moritanya, Malez-

Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin

ya, Bangladeş, Afganistan, Lübnan ve Sri Lanka gibi

Avrupa Konseyi Sözleşmesi)’ne yönelik satır arala-

otuzun üzerinde ülkeden temsilci konferansa katılım

rındaki ciddi çekincelerini dile getirdi.

gösterdi.

Kurt, Konferans ve ardından yapılan çalıştay sonun-

Konferans açılış konuşmasında Dünya Müslüman

da hazırlanan “Aile Sözleşme”sini uluslararası plat-

Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muh-

formlara ileteceklerini belirtti.

yiddin el'Karadaği, ailede eşler arasında gözetilmesi
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“ULUSLARARASI AİLE SÖZLEŞMESİ KONFERANSI”

Takdim**
Aile; insanın yetişmesi, beşer neslinin hayatta kalması ve devamlılığının sağlanması için gerekli olan ilk kurumdur. Günümüzde insanlık âleminin değerlerimizi aşılamak ve aile bağlarını muhafaza etmek için aile kurumunun
dağılma ve yok olmaktan korunmasına ciddi anlamda ihtiyaç bulunmaktadır.
Günümüzde büyük tehlikelere maruz kalan aile kurumu, bu yapının artık çökmesine yol açacak boyutta her alanda büyük meydan okumalarla karşı karşıyadır.
İnsanlar arasındaki kültürel ve medeni ilişkilerin giderek karmaşık bir hal alması yanında uluslararası sözleşme
ve anlaşmalar ile getirilen yasal düzenlemeler, farklı toplumlarda olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu gibi
uluslararası belgeler, özellikle İslam toplumlarında dinî kültürün yücelttiği bir kurum olan ailenin gücünü ve
fonksiyonlarını muhafaza eden ahlaki değerleri ve hukuki kuralları da olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu sözleşme, İslam dininin de teyit ettiği insan fıtratı, evrensel değerler ve semavi dinler çerçevesinde Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi’nin saygı duyulmasını istediği kültürel çeşitlilikle uyumlu bir belge ortaya koymaktadır.

AİLE SÖZLEŞMESİ
4.1. Haklar ve görevler açısından eşler arasında adalet, insaf

Birinci Bölüm:

ve ihsanı gözeten bir denge sağlanması,

Aile Kavramı ve Ailenin Hedefleri

4.2. Yaratılış, insan onuru, toplumsal, hukuki ve mali so-

1. Madde: Aile Kavramı

rumluluklar konusunda eşitlik,

Aile; bir kadın ile bir erkeğin oluşturduğu, iki tarafı kendi

4.3. Karşılıklı rıza ve istişare.

rızalarıyla; adalet, ihsan, dayanışma, istişare, sevgi ve mer-

5. Madde: Ailenin Görevleri

hamete dayalı hukuki bir evlilik sözleşmesi ile birbirine

5.1. Fikri, sosyal, ekonomik ve siyasi alanları da kapsayan

bağlayan en temel sosyal birimdir.

topyekun kalkınmaya katkı yapmak,

2. Madde: Aile; karı, koca ve varsa çocuklardan oluşur.

5.2. Gerek altsoy gerekse üstsoydan aile fertlerinin maddi

3. Madde: Ailenin Hedefleri

ve manevi bakımlarını temin etmek,

3.1. Eşlerin namus, iffet ve ırzının korunması,

5.3. Aile fertlerine huzurlu ve sağlıklı bir ortam sağlamak,

3.2. Neslin sağlık, sosyal ve psikolojik açılardan gözetilme-

5.4. Aile fertlerinin akli, bedensel, psikolojik ve duygusal

si ve korunması,

yeteneklerini, meşru eğitim, öğretim ve eğlence ile geliştir-

3.3. İnsan neslinin devamlılığının sağlanması,

mek.

3.4. Huzur, psikolojik istikrar, sevgi ve merhametin temini,

Üçüncü Bölüm:

3.5. Güvenli ve istikrarlı bir toplumun inşası,

Çocuk ve Ailedeki Hakları

3.6. Bir aileye mensup olma ihtiyacının yerine getirilmesi-

6. Madde: Çocuğun Tanımı

dir.

Çocukluk; cenin döneminden, buluğ dönemine kadar olan

İkinci Bölüm:

dönemi kapsar.

Ailenin Temel İlkeleri ve Görevleri

7. Madde: Çocuğun Ailedeki Hakları

4. Madde: Ailenin Dayandığı Temel İlkeler
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7.1. Cenin oluşumundan başlayarak; yaşama ve var olma

8.2.2. Akrabalar arasında maddi manevi ve sosyal dayanış-

hakkına yönelik hiçbir şekilde zarar ve saldırı görmeme

mayı tesis etme, özellikle ihtiyaç sahibi olan aile üyelerini,

hakkı,

yaşlıları ihmal etmeme,

7.2. Yasal anne-babaya soy bağıyla bağlanma ve dini, kültü-

8.2.3. Özel bakıma ihtiyaç duyanlara onurlu bir yaşam orta-

rel ve toplumsal bir kimliğe sahip olma hakkı,

mı sağlama,

7.3. Kendisinin veya annenin sağlığına zarar vermediği tak-

8.2.4. Akrabalar arası bozulan ilişkileri düzeltme,

dirde emzirilme hakkı,

8.2.5. Akrabaların tamamıyla güzel ilişkiler geliştirme, an-

7.4. Eşler birbirinden ayrılsa bile, maddi manevi tüm bakı-

laşmazlık durumunda aralarını bulma, iyi ve kötü günlerin-

mını kapsayacak şekilde yetiştirilme hakkı,

de onların yanında bulunma.

7.5. Eşler birbirinden ayrılsa bile, beslenme, giyinme, barın-

Beşinci Bölüm:

ma, eğitim, tedavi ve eğlence masraflarını örf ve adet ölçü-

Aile düzeni

lerinde kapsayan nafaka hakkı,
9. Madde: Evlilik kadın ve erkek arasında dini bir akit
7.6. Rüştünü tamamlayana kadar kendisine ve malına velisi

olup, aile kurmanın tek yoludur.

tarafından icra edilmesi gereken velayet hakkı,
10. Madde: Evlilik akdi, kadın ve erkek arasında özgür
7.7. Maddi ve manevi saldırı çeşitlerinin tümüne; ezcümle,

seçim, karşılıklı rıza, örfe uygun muamele ve karşılıklı iyi

bedensel istismar, yasadışı çalıştırma, cinsel saldırı, insan

davranışa dayanır.

ticareti ve zorla sınır dışı edilmeye karşı korunma hakkı,
11. Madde: Evlilik akdinde, eşlerin ehliyeti ve sorumluluk
7.8. Sağlam inanç ve ahlaki değerlerle yetiştirilme hakkı,

alma kudreti aranır.

7.9. Ruhsal denge, vatanseverlik ve yardımlaşmaya yönelik

12. Madde: Evlilik akdinde, eşlerce yerine getirilmesi ge-

ortak insani ve adil barış değerlerine dayalı eğitim görme

reken karşılıklı haklar ve yükümlülükler bulunmaktadır.

hakkı,
13. Madde: Koca, imkânı nisbetinde ailesinin geçimini
7.10. Kişilik gelişimi, beden ve ruh sağlığı korunarak yetiş-

karşılamakla yükümlüdür. Varlıklı kadının aile bütçesine

tirilme hakkı,

katkı sağlaması ise kendi iyiliğindendir.

7.11. İffetli olma, sapkın davranışlardan ve evlilik dışı cin-

14. Madde: Aile, karı-kocanın ortak sorumluluğuyla yürü-

sel ilişkilerden kaçınma ve bunların tehlikelerinin farkında

tülen sosyal bir kurumdur. İstişare, karşılıklı rıza, adalet,

olma bilinciyle yetiştirilme hakkı.

sağduyu, sevgi ve iyi geçinme ilkelerine bağlı kalarak aileyi

Dördüncü Bölüm:

çekip çevirme sorumluluğu öncelikle kocaya aittir.

Geniş Aile

15. Madde: Ailede işlerin yürütülmesi, rollerde denge ve

8. Madde: Geniş Aile

birbirini tamamlama esasına dayanır.

8.1. Geniş aile; diğer akrabalar ve kan bağı olan bireylerden

16. Madde: Aile içinde hakların ve görevlerin dağılımı,

oluşur.

üyelerin fıtri farklılıklarından kaynaklanan özellikleri gözönünde tutularak eşdeğerlik ekseninde, karşılıklı saygı çerçe-

8.2. Geniş aile şu esaslara dayanır:

vesinde, eşler arasında herhangi bir aşağılama veya küçük

8.2.1. Akrabalık ilişkisini koruyarak onlara ihsan, muhabbet

görme duygusu olmaksızın gerçekleştirilir.

ve merhametle muamele etme,

17. Madde: Anne babalarına karşı iyilikle muamele etmeleri ve onları koruyup saymaları ebeveynlerin çocukları
üzerindeki haklarıdır.
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18. Madde: Aile fertleri arasında her türlü zulüm, baskı ve

25.4. Eğitimleri ve maddi-manevi ihtiyaçlarının karşılaması

zarar verme yasaktır.

konusunda çocukların yüksek yararını gözetmek,

19. Madde: Evlilik akdi, hakların garantisi altına alınması

25.5. Aile saadetini gerçekleştirerek toplumda istikrar ve

için belgelendirilmesi gereken bir sözleşmedir.

devamlılığı temin edecek şekilde sağlıklı aile kültürünü

Altıncı Bölüm:

yaymak,
25.6. Evlilik hazırlığı içinde olanların ailede sorumluluk

Evlilik İlişkisinin Bitirilmesi

alma konusunda eğitilmeleri hususunda STK’ları aktifleştir20. Madde: Evlilik ilişkisinde asıl olan, sür esiz devam

mek, aile danışma merkezleri ve arabuluculuk kuruluşları

etmesi niyetiyle akit yapılmasıdır. Boşanma yoluna, ancak

kurmak,

bu ilişkiyi devam ettirmenin artık mümkün olmadığı durum25.7. Evlilik yollarını kolaylaştırmak ve evliliği teşvik et-

larda, çözüm aşamaları denendikten ve tüm yollar tüketil-

mektir.

dikten sonra gidilir.

Sekizinci Bölüm:

21. Madde: Boşanmanın kaçınılmaz olması halinde, bunun meşru ve güzel bir surette olması gerekir.

Miras, Vasiyet ve İddet

22. Madde: Evlilik ilişkisi sürdürülemez hale geldiği tak-

26. Madde: Miras; adalet, bütünlük ve sorumluluk esasla-

dirde erkek, iyilikle karısını boşama hakkına sahiptir. Kadı-

rına dayanır.

nın da boşanmayı veya ayrılmayı isteme hakkı vardır.

27. Madde: Ölen kişinin malı hak sahiplerine dağıtılır.

23. Madde: Eşler arasında anlaşmazlık ve sürtüşme oldu-

Herhangi bir varisi miras ve tasarruf hakkından yoksun bı-

ğunda boşanma gerçekleşmeden önce, tarafların ailelerin-

rakmak geçerli değildir.

den iki hakem eşlerin arasını düzeltmek ve anlaşmayı sağla-

28. Madde: Vasiyet etmek örfün bir parçası kabul edilir.

mak üzere müdahale eder.

Dolayısıyla geçerli kaideler çerçevesinde yerine getirilmeli-

24. Madde: Boşanma gerçekleştiğinde icra edilen boşan-

dir.

ma şekline göre, boşanmanın doğurduğu sonuçların yerine

29. Madde: Boşanan veya eşi ölen kadın, nesebin ve psiko-

getirilmesine özen gösterilir ve aile fertlerinin paylarına

lojik hassasiyetlerin korunması için iddet müddetini bekle-

düşen haklar korunur.

mek zorundadır.

Yedinci Bölüm:

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Devletin ve STK’ların Aileyi Korumadaki Sorumluluğu

**Dünya Müslüman Âlimler Birliği (el-İttihâdu’l-Âlemî li

25. Madde: Devletin Sorumluluğu

Ulemâi’l-Muslimîn: International Union for Muslim Scholars) tarafından hazırlanan bu belge, İslam Dünyası

25.1. Aile düzenine yönelik anayasal ve hukuki koruma

STK’ları Birliği (İDSB) ile birlikte ortaklaşa olarak düzen-

sağlamak,

lenen dört günlük Uluslararası Aile Sözleşmesi Konferan-

25.2. Aile problemlerinin çözümüne toplumsal kuruluşları

sı’nın kapanış oturumunda, 6 Nisan 2016 tarihinde İstan-

dâhil etmek,

bul’da dünya kamuoyuna ilan edilmiştir.

25.3. Boşanma ve vefat hallerinde kadını ve çocukları orta-

Girişten sonra sekiz bölüm ve 29 maddeden oluşan “Aile

da kalmaktan koruyacak barındırma tedbirlerini almak,

Sözleşmesi”nin Arapça aslı için bakınız:
http://iumsonline.org

37

ETKİNLİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

“I. Uluslararası Kadın Kongresi” 16–18 Mayıs 2016 tarihlerinde Florida International University, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi ve Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.internationalwomencongress.org/tr/default.asp

Mevlana Üniversitesi ile Endonezya Müslüman Kadın Alimler Konseyi işbirliğiyle 1–2 Haziran 2016 tarihlerinde Konya’da, “Milli Gelişim İçin Kadının Yetkilendirilmesi” konulu sempozyum düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi için: http://www.medeniyet.edu.tr/
Guncel_Duyurular_milli_gelisim_icin_kadinin_yetkilendirilmesi_konulu_sempozyum.html

“I. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi” 1–4 Haziran 2016 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı, Uluslararası
Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği (IAMFC) ve Evlilik ve Aile
Danışmanları Derneği(EADD)’nin işbirliği ile İzmir’de düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://imacfac.org/

2- 3- 4 Haziran 2016 tarihlerinde Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından
İstanbul Ottoman Palace Hotel’de “Avrupa’da Kadın Olmak; Riskler, Fırsatlar, Kazanımlar”
başlıklı uluslararası bir toplantı düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: www.hazargrubu.org

23–25 Ağustos 2016 tarihlerinde Barselona’da Avrupa ve Türkiye’den
farklı üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle “The 1st
International Conference on Studies in Education (ICOSEDU’2016)” isimli uluslararası bir konferans düzenlenecektir. Resmi Dil Türkçe ve İngilizcedir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.icosedu.org/
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2-3 Eylül 2016 tarihlerinde Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim
Kültür Sağlık Vakfı (TÜZYEKSAV) tarafından Ankara’da Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde İyi Uygulamalar Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Çalıştay, üstün yeteneklilerin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kişi, öğretmen ve
eğitimcileri örnek uygulamalar ve tecrübelerin paylaşılması temelinde bir araya getirecek olmasından dolayı bu alanda bir ilk olma niteliği taşımaktadır.
Detaylı bilgi için: tuzyeksav.org.tr/iyiuygulamalar

23–25 Eylül 2016 tarihleri arasında ana teması “Müslüman Kadın - Pamuk Gibi Yumuşak, Demir Gibi Güçlü” olan “Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi” Malezya Putra
Ticaret Merkezinde düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/3756/
uluslararasi_musluman_kadinlar_zirvesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı işbirliğiyle “I.
Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi” 6–8
Ekim 2016 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Otel’de gerçekleştirilecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.kadinvecocuksagligi2016.org/davet

25–26 Kasım 2016 tarihlerinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da “II. Uluslararası Kadın
ve Adalet Zirvesi” gerçekleştirecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://womenandjusticesummit.org/tr/2016/page/ii-uluslararasi-kadin
-ve-adalet-zirvesi-duyurusu
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