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TÜRAP’IN VİZYONU 

 

Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif rol üstlene-

rek küresel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek; başarılı çalışmaları-

mızı uluslararası düzeye taşıyarak güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadığı 

bir dünyaya ulaşmaktır.  

 
TÜRAP’IN MİSYONU 

 

Aile kurumu ve bireylerine yönelik (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) 

faaliyet gösteren STK’lar arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve 

deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, 

projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar 

yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.  
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1. Platform çalışmalarını, “Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük ” çerçevesinde yapmak, 

2. Arzuları dışında Üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı 

ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek, 

3. Üyelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul 

etmek, 

4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, Üyeler arasında 

eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak, 

5. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, Üye olarak kalmaya zorlamamak ve 

kınamamak, 

6. Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm siyasal yapılara 

eşit mesafede durmak, aile kurumunun yararına yapılan çalışmaları desteklemek; aile ve 

aile ile ilişkili olan her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak, 

7. Aile değerlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savunuculuk yapmak, 

8. Eşitlik adına modernizmin, din adına çarpık töre ve geleneklerin aileye ve aile bireylerine 

(kadın, erkek, çocuk/genç, yaşlı, engelli) biçtiği rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu 

olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa karşı çıkmak, hurafe ve 

yanlış geleneklerle mücadele etmek, 

9. Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve öz değerlerimizin, aile 

kurumunda da yaşanması ve yaşatılması için, ulusal/uluslararası platformlarda çalışmalar 

yapmak. 

TÜRAP’IN İLKELERİ 

2 
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Vizyonu ve misyonu doğrultusunda; 

1. Ülkemizde aile ve aile bireyleri ile ilgili çalışmalar yapan STK’ların envanterini çıkarmak, 

bu kuruluşların iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projelerini diğer üyelere 

tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak çalışma alanı oluşturmak, çalışmalara hız 

kazandırmak, 

2. Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve 

akademisyenlerle işbirliği yapmak, 

3. Daha önce yapılanmasını tamamlamış ilgili Ulusal/Uluslararası çatı kuruluşlarda (platform, 

federasyon, konfederasyon, sendika vb.) yer almak, işbirliği zemini oluşturmak, 

4. Üyeler arasında il ve bölge toplantıları düzenlemek, 

5. Oluşturulan komisyonlar kanalıyla projeler, sosyo-kültürel etkinlikler, anket, ilmi çalışma ve 

araştırmalar yapmak/yaptırmak, eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, 

sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere Gözlemci ve Temsilcileriyle 

katılmak, 

6. TÜRAP İstişare Grubu’nun onayladığı üye projelerini desteklemek, formata uygun 

olarak ortak proje kabul edilenlerin yurt içinde yaygınlaşmasını, hayata 

geçirilmesini sağlamak, 

7. Aile kurumu ve bireylerini etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, 

şahısların aileyle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, 

televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) oluşturulan komisyon veya alt 

çalışma grupları kanalıyla aile odaklı olarak izlemek, projelendirmek, aile kurumuna olumlu 

etkisi olan çalışmaları desteklemek ve ödüllendirmek, aile kurumuna zarar veren faaliyet ve 

yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak, 

8. Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında kalmış (huzurevi, kreş, yetiştirme yurdu, sığınma 

evi vb.) bireylerin yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve 

güvenini temin edecek çalışmaları teşvik etmek, 

9. Aile destek hizmetlerini yaygınlaştırmak, 

10. Ulusal/Uluslararası düzeyde, TÜRAP’ın ortak görüşü ve projelerini temsilciler veya iletişim 

kanallarıyla sunmak, 

11. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal 

paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak, 

12. Temel etkinliklerini Komisyonlar ve Birimler kanalıyla gerçekleştirmek. 

TÜRAP’IN FAALİYETLERİ 
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1. Genel Meclis 

2. İstişare Grubu/İstişare Grubu Üyeleri 

3. Akredite STK/Akredite STK Üyeleri 

4. Genel Koordinatör 

5. Genel Koordinatör Vekil/Vekilleri 

6. Genel Sekreter 

7. Genel Sekreter Vekil/Vekilleri 

8. Sekreter 

9. Temsilci 

10. Gözlemci 

11. Destekçi 

12. Konu Merkezli Danışman 

13. Danışman/Denetleme Grubu (DDG) 

14. Birimler 

15. Komisyon/Alt Çalışma Grubu 

TÜRAP’IN YAPILANMASI VE ORGANLARI 
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ÜYE 
 

Katılım prosedürünü yerine getir-

miş ve katılımı onaylanmış gönül-

lü kuruluşlar ve bu kuruluşların 

temsilcileridir.  

 
İLETİŞİM AĞI 

 
TÜRAP’la iletişim içinde olan kurum, 

kuruluş ve kişilerdir. 

İstişare Grubu   
Üyeleri 

 

TÜRAP’ın en yetkili karar organını oluş-

turan üye STK’lar ve temsilcileridir.  

Akredite STK’lar 
 

İstişare Grubu Toplantılarında görüş bil-

diren, Genel Meclis toplantılarında oy 

hakkı bulunan üye STK’lar ve temsilci-

leridir.  

TÜRAP’TA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ STATÜLERİ 
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İSTİŞARE GRUBU 
TÜRAP’ın en yetkili organıdır. İstişare Grubu statüsü için gerekli kriterleri taşı-

yan ve katılım prosedürünü eksiksiz yerine getirmiş ve onaylanmış STK’lardır.  

GENEL MECLİS 
TÜRAP “İstişare Grubu Üyeleri” ve “Akredite STK Üyeleri”nin oy kullandığı 

organ. 

 
BİRİM 

Aile kurumunu oluşturan bireylerin (Kadın, Erkek, Çocuk/Genç, Yaşlı, Engelli) 

birini kendisine özel çalışma alanı olarak seçen gönüllü kuruluşların, TÜRAP 

Mutabakat Tutanağı, İçtüzüğü ve Birim Rehberi çerçevesinde platform yapılan-

ması modeliyle ülke genelinde faaliyet gösteren çatı kuruluşlar.  

 
KOMİSYON  

İstişare Grubunun veya Birim Karar Organının öngördüğü konu ve proje çerçe-

vesinde üç veya daha fazla STK’nın bir araya gelerek çalışma yaptığı organ. 

ALT  

ÇALIŞMA GRUBU 

Komisyon tarafından üzerinde çalışılan projede, ihtiyaç duyulan daha spesifik 

konuları ayrıntılı olarak ele alan veya bir etkinliği hayata geçirmek için oluştu-

rulan konu ve/veya zamanla sınırlı organ. 

TÜRAP ORGANLARINDA YETKİ VE SORUMLULUK 
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ÜYE 

 
BİREYSEL KATILIM 

 

Dilekçe Formunda Bireysel Ka-

tılım şıkkını işaretleyen katılımı 

onaylanan kişilerdir. 

KURUCU ÜYE 

Birim kuruluşunu gerçekleştiren 

STK’lardır, farklı bir statü terci-

hinde bulununcaya kadar Birim 

Karar Organının doğal üyeleridir. 

TÜRAP BİRİMLERİNDE KATILIMCILARIN STATÜLERİ 
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KARAR ORGANI 

ÜYESİ 

Birimin en yetkili karar organını 

oluşturan Üye STK’lar ve Temsil-

cileridir. 

HABER AĞI ÜYESİ 

Devam mecburiyetleri, aidat öde-

me mükellefiyetleri ve oy hakları 

olmayan Üye STK’lar ve Temsil-

cileridir. 

 
MİSAFİR 

 

Birimin davetle toplantılara ça-

ğırdığı STK’lar, Kurum, Kuru-

luş Temsilcileri, Uzman, Aka-

demisyenler vb.dir. 



TÜRAP STRATEJİ BELGESİ 

 

 

KARAR ORGANI 
Birimin en yetkili organıdır. Karar Organı statüsü için gerekli kriterleri taşıyan 

ve katılım prosedürünü eksiksiz yerine getirmiş ve onaylanmış STK’lardır. 

BİRİM GENEL 
MECLİSİ 

Birim Karar Organı ve Diğer Katılımcılardan (Haber Ağı Üyeleri ve Misafirler) 

oluşur. Toplantılar en geç üç ayda bir, gerektiğinde daha sık düzenlenir. 

 
BİRİM  

KOMİSYONU  

Birim Karar Organının öngördüğü konu ve proje çerçevesinde üç veya daha 

fazla STK’nın bir araya gelerek çalışma yaptığı organ. 

BİRİM ALT  

ÇALIŞMA GRUBU 

Komisyon tarafından üzerinde çalışılan projede, ihtiyaç duyulan daha spesifik 

konuları ayrıntılı olarak ele alan veya bir etkinliği hayata geçirmek için oluştu-

rulan konu ve/veya zamanla sınırlı organ. 

TÜRAP BİRİM ORGANLARINDA YETKİ VE SORUMLULUK 
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YETKİLİ ORGANLAR 

Genel Meclis 

İstişare Grubu (Karar Organı) 

PLANLAMA 

 Genel Koordinatör 

 Genel Sekreter 

 DDG 

 Genel Koordinatör Vekilleri 

 Genel Sekreter Vekilleri 

İDARE İLETİŞİM 

 Sorumlu: Genel Sekreter 

 Dokümantasyon: Sekreter 

 İletişim: Genel Koordinatör, Genel Sekre-

ter, Temsilciler 

 Bölgesel İletişim: Genel Koordinatör Vekili 

 Muhasebe: Muhasebe Sorumlusu 

 

LOJİSTİK 

 Sorumlu: Genel Koordinatör, Genel Koordi-

natör Vekilleri, Genel Sekreter, Genel Sek-

reter Vekili 

 Envanter çalışmalarına destek: Genel Koor-

dinatör Vekilleri 

 Yazılı doküman (Dergi, Bülten vb.) 

 Web Sitesi 

 Arşiv 

 Bağışçı temini (aynı nakdi) 

 Eleman, Mekan, Ekip, Ekipman 

TEMEL ETKİNLİKLER 
Sorumlu: Genel Sekreterlik 

BİRİMLER  

Sorumlu: Birim Koordi-

natörü 

BİRİM Komisyonu 
TÜRAP Komisyonları 

Sorumlu: Komisyon 

Başkanı 

Alt Çalışma Grupları  

Sorumlu: Grup  

Sorumlusu 

Birim Alt Çalışma 
Grubu 

T-STK ÇOGEP 

ENAP 

KAP 

TÜRAP ORGANİZASYON ŞEMASI 
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BİRİM KARAR ORGANI 

Sorumlu: 

BİRİM KOORDİNATÖRÜ 

BİRİM PLANLAMA 

 Koordinatör 

 Birim Kurucu STK’lar 

 Birim Karar Organı Üyesi 
STK’lar 

BİRİM İDARE İLETİŞİM 

 Sorumlu: Birim Koordinatörü 

 Dokümantasyon: Sekreter 

 İletişim: Koordinatör 

 Muhasebe: Muhasebe Sorumlusu 

 Merkez: Birimin Sekretaryasını üstle-

nen STK’nın merkezi 

LOJİSTİK 

Sorumlu: Birim Koordinatörü, Birim 

Üyeleri ve Diğer Katılımcılar 

 Envanter Çalışmalarına Destek 

 Yazılı Doküman Basımı 

 Web Sorumlusu 

 Arşiv 

 Basılı Temini 

 Eleman, Mekan, Teknolojik Destek 

(ekip, ekipman) 

BİRİM TEMEL ETKİNLİK 

Sorumlu: Koordinatör 

BİRİM  

KOMİSYONLARI 

Sorumlu:  

Komisyon Başkanları 

BİRİM  

ALT ÇALIŞMA GRUBU 

Sorumlu: Grup Sorumlusu 

BİRİM ORGANİZASYON ŞEMASI 
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1. HEDEF: 
 
Aile Odaklı Çalışan Kurum ve Kuruluşlar Arasında İletişim, İstişare ve İşbirliği Zemininin Sağlanması 

No Faaliyetler Amaç 
Performans 
Değerlendir-

me 
Sorumlu 

Başlangıç ve  
Bitiş Tarihi 

1 a. Yılda bir kere Türkiye ge-

nelinden katılımla İstişare 

Grubu il toplantıları düzen-

lenmek 

b. Yılda bir kere Türkiye ge-

nelinden katılımla Genel 

Meclis Toplantıları yapmak 

c. İstişare Grubu Toplantıları 

ve Genel Meclis Toplantıları 

ile eş zamanlı olarak sosyal 

etkinlikler düzenleyerek kuru-

luş temsilcilerinin birbirini 

daha yakından tanımasını 

sağlamak 

d. Belirtilen toplantılara TÜ-

RAP Üyelerinin dışında İleti-

şim Ağında yer alan veya sa-

hada önemli çalışmaları olan 

kurum, kuruluş ve kişileri de 

davet ederek TÜRAP Üyeleri 

ile ortaklaşma zemini oluştur-

mak 

e. Üyeler arasında ilgili böl-

gedeki kurum ve kuruluşları 

da kapsayacak şekilde il ve 

bölge toplantıları düzenle-

mek, 

  

TÜRAP Üyeleri 

arasındaki ileti-

şim, istişare ve 

işbirliğini pekiş-

tirmek, bu saha-

da çalışan diğer 

kurum, kuruluş 

ve kişilerle bağ-

lantı geliştirme-

lerini sağlamak 

Toplantı ra-

porları, gör-

selleri, bülten-

leri, haber 

metinleri, im-

za çizelgeleri 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a.Genel Koordina-

tör, Genel Koor-

dinatör Vekille-

ri, Genel Sekre-

ter 

b.Genel Koordina-

tör, Genel Koor-

dinatör Vekille-

ri, Genel Sekre-

ter 

c.Genel Koordina-

tör,  Genel Ko-

ordinatör Vekil-

leri, Genel Sek-

reter 

d.Genel Koordina-

tör, Genel Koor-

dinatör Vekille-

ri, Genel Sekre-

ter 

e.Genel Koordina-

tör Vekilleri 

 

a. 2017-2021 yıl-

ları arasında 4 

kez 

b.2017-2021 yıl-

ları arasında 4 

kez 

c.2017-2021 yıl-

ları arasında 4 

kez 

d.2017-2021 

e.2017-2021 yıl-

ları arasında en 

az 4 kez 

STRATEJİK AMAÇ: 

 Aile kurumunun ve bireylerinin statüsünü yükseltmek, aile değerlerimizi muhafaza etmek 

STRATEJİK PLAN 
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No Faaliyetler Amaç 
Performans 

Değerlendirme 
Sorumlu 

Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi 

2 a. Aile kurumu ve aile birey-

leri ile ilgili çalışmalar yapan 

STK’lar, kamu kurumları, 

üniversite vb. kuruluşların 

envanterini çıkarmak, 

b. Aile ile ilgili makale, tez, 

kitap, proje vb. materyaller-

den oluşan dijital veri tabanı 

oluşturmak 

c. Hazırlanan envanter ve 

veri tabanını TÜRAP üyele-

rinin istifadesine sunmak 

  

Aile kurumu veya 

bireyleriyle ilgili  

çalışmalar yapacak 

kuruluşlar için kay-

nak teşkil edecek 

bilgi arşivleri oluş-

turmak 

Envanter çalış-

masının çıktıla-

rı, dijital veri 

tabanının içeriği 

a. Genel Koordi-

natör, Genel 

Koordinatör 

Vekilleri, Genel 

Sekreter 

b.Genel Koordi-

natör, Genel 

Koordinatör 

Vekilleri, Genel 

Sekreter 

c.Genel Sekreter 

 

a.2017-2021 

b.2017-2021 

c.2017-2021 

3 a. Belirlenen konularda her 

yıl için en az iki adet 

(Mülteciler, Toplumsal Cin-

siyet vb.) TÜRAP Ortak 

Metni hazırlamak 

b. Ulusal ve uluslararası 

mecralarda sunmak 

TÜRAP vizyonunu 

gerçekleştirmek 

amacıyla TÜRAP 

ortak metinlerini 

hazırlamak 

  

TÜRAP Ortak 

Metinleri 

Metinlerin su-

nulduğu mecra-

lar (gazete, bül-

ten, web sitesi, 

Tv yayınları, 

görseller vb.) 

  

  

  

a. Genel Koordi-

natör, Genel 

Koordinatör 

Vekilleri, Genel 

Sekreter 

b.Genel Koordi-

natör, Genel 

Sekreter 

 

a.2017-2021 

b.2017-2021 

STRATEJİK PLAN 

12 



TÜRAP STRATEJİ BELGESİ 

 

2. HEDEF: 

Aile kurumu ve bireyleri ile ilgili tüm çalışma ve faaliyetleri takip etmek,  yürütülen savunuculuk faa-

liyetleri ile aile kurumunu korumak ve güçlendirmek 

 

 
No 

 
Faaliyetler 

 
Amaç 

Performans Değer-
lendirme 

 
Sorumlu 

Başlangıç ve 
Bitiş Tarihi 

1 a. Mevcut yasalarla ve 

taraf olduğumuz uluslara-

rası belgelerle ilgili bilgi-

lendirme materyalleri ha-

zırlamak, web sitesi, bül-

ten vb. araçlarla duyur-

mak 

b. Aile odaklı bakış açısı 

çerçevesinde  yasama faa-

liyetlerini takip etmek 

c. Konuyla ilgili gerçek-

leştirilen toplantı ve etkin-

likleri takip etmek 

d. STK’lara yönelik bilgi-

lendirme çalışmaları yü-

rütmek 

Aile ile ilgili yürür-

lükte olan veya ha-

zırlanacak mevzuatı 

takip ederek yanlış 

politik karar ve uy-

gulamaları belirle-

mek ve bunlara yö-

nelik kamuoyu du-

yarlılığını artırmak 

Mevzuat taraması 

sonucunda oluştu-

rulan bilgilendirme 

materyalleri, ma-

teryallerin paylaşıl-

dığı mecralar, işti-

rak edilen veya 

düzenlenen prog-

ramların sayısı ve 

raporları 

  

Kurumsal ola-

rak aile konu-

sunda Genel 

Merkez 

Aile bireyleri 

ile ilgili konu-

larda Birimler 

Komisyonlar 

a.2017-2019 

çalışma 

hazırlana-

cak ilerle-

yen yıllar-

da güncel-

lemeler 

yapılacak. 

b.2017-2021 

c.2017-2021 

d.2017-2021 

2 a. TÜRAP çalışma sahası 

içinden belirlenen 

“sağlıklı cinsel kimlik, ve 

aile”, “değerler açısından 

aile kurumunun incelen-

mesi”, “sporda ve dini 

kurumlarda istismar” baş-

lıklarında anket ve araştır-

malar yapmak 

b. Elde edilen sonuçlar 

kapsamında konferans, 

panel vb. programlar or-

ganize etmek 

c. Farkındalığı artıracak 

kampanyalar düzenlemek 

Eşitlik adına moder-

nizmin, din adına 

çarpık töre ve gele-

neklerin aileye, aile 

bireylerine (kadın, 

erkek, çocuk/genç, 

yaşlı, engelli) biçtiği 

rollere, aile fertlerini 

ve aile kurumunu 

olumsuz etkileyecek 

her türlü fikir, eylem 

ve ayrımcılığa karşı 

çıkmak, hurafe ve 

yanlış geleneklerle 

mücadele etmek 

  

Anket sonuçları, 

araştırma sonuçla-

rı, düzenlenen 

programların çıktı-

ları, kampanya 

sonuçları 

  

  

 Komisyonlar a. 2017-2019 

b.2019-2021 

c.2019-2021 

  

  

STRATEJİK PLAN 
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No 

 
Faaliyetler 

 
Amaç 

Performans 
Değerlendirme 

 
Sorumlu 

Başlangıç ve 
Bitiş Tarihi 

3 

a. TÜRAP Medya Ko-

misyonunu oluşturmak 

b. TÜRAP Üyelerinin 

ve diğer kurumların 

medya ile ilgili çalış-

malarını oluşturulan 

komisyon kanalıyla 

takip etmek, eşgüdüm 

sağlamak 

c. Aile kurumunu etki-

leyen yayın ve faaliyet-

leri izlemek 

d. Aile kurumuna 

olumlu katkı sağlayan-

ları desteklemek 

e. Aile kurumuna zarar 

veren yayınlarla ilgili 

tepkilerin verilmesinde 

kolaylık sağlamak ama-

cıyla model oluşturmak 

Bilinçli medya izleyici-

si oranını artırmak, top-

lumun taraflarını temsil 

eden sivil bir inisiyatif 

oluşturmak, bireylerin 

ilgili kişi/kurum/

kuruluşlara yayınlarla 

ilgili olumlu/olumsuz 

tepkilerini göstermele-

rinde rehberlik etmek, 

böylece aile kurumunu 

korumak, desteklemek 

ve değer kaybını önle-

mek 

Komisyonun 

kuruluş belgele-

ri, komisyonun 

hazırladığı yıllık 

raporlar, diğer 

raporlar, bülten 

vb. dokuman, 

komisyonun 

ödül verdiği ve-

ya desteklediği 

yayınların sayısı, 

aile kurumuna 

zarar verdiği 

belirlenen prog-

ramlara verilen 

tepkilerin sayısı 

a. Genel Koor-

dinatör, Ge-

nel Sekreter 

b. TÜRAP 

Medya Ko-

misyonu 

c. TÜRAP 

Medya Ko-

misyonu 

d. TÜRAP 

Medya Ko-

misyonu 

e. TÜRAP 

Medya Ko-

misyonu 

 

a.2017-2018 

b. 2018-2021 

c. 2018-2021 

d. 2018-2021 

e. 2018-2021  

4 

a. Ortak projeler geliş-

tirmek, yaygınlaştırmak 

b. Toplumsal farkında-

lığı artırmak için konfe-

rans, panel vb. etkinlik-

ler ve kampanyalar dü-

zenlemek 

Aile kurumunu tehdit 

eden konularda  veya 

çeşitli sebeplerle aile 

kurumunun dışında 

kalmış (huzurevi, kreş, 

yetiştirme yurdu, sığın-

ma evi vb.) bireylerin 

yaşam koşullarını iyi-

leştirecek, onlara aile 

ortamının sıcaklığını ve 

güvenini temin edecek 

çalışmalara teşvik et-

mek, 

Tek ebeveynli veya 

parçalanmış ailelere 

yönelik çalışmalar yap-

mak 

  

  

  

Projelerin çıktı-

ları, etkinlik ve 

kampanyaların 

raporları 

TÜRAP Genel 

Merkez 

TÜRAP Yaşlı-

lık ve Aile Biri-

mi 

TÜRAP Kadın 

ve Aile Birimi 

TÜRAP Çocuk/

Genç ve Aile 

Birimi 

Türkiye Çocuk 

Evleri Komis-

yonu 

TÜRAP Bağım-

lılıkla Mücadele 

Komisyonu 

a. 2017-2021 

yılları arasın-

da en az 2 

proje 

b.2017-2021 

yılları arasın-

da her sene 

için en az 1 

etkinlik 

STRATEJİK PLAN 
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No Faaliyetler Amaç 
Performans  

Değerlendirme 
Sorumlu 

Başlangıç ve 
Bitiş Tarihi 

5  Aileye destek veren ku-

rumlar ve verdikleri hiz-

metler konusunda bilgilen-

dirme materyalleri hazırla-

mak ve yaygınlaştırmak 

Aile destek hiz-

metlerini yaygın-

laştırmak 

  

Hazırlanan ma-

teryaller, mater-

yallerin paylaşımı 

ile ilgili sonuçlar 

Genel Koordi-

natör, Genel 

Koordinatör 

Vekili, Genel 

Sekreter 

 2017-2019 

gerektiğinde 

güncellene-

cektir. 

6 TÜRAP Genel Meclis ve 

İstişare İl Toplantılarında 

kapasite geliştirme prog-

ramları düzenlemek 

TÜRAP üyeleri-

nin kurumsal ka-

pasitelerini geliş-

tirmek 

Toplantı Değer-

lendirme Formu, 

düzenlenen eği-

tim programları-

nın sayısı, toplan-

tı raporları 

Genel Koordi-

natör, Danış-

man Denetleme 

Grubu/DDG, 

Genel Sekreter 

2017-2021 

yılları arasın-

da yılda iki 

kez  

7 a. Üye kuruluşlarla anket 

yapmak 

b. TÜRAP faaliyetlerinin 

görünürlük düzeyini belir-

leyecek çalışmalar yapmak 

c. Değerlendirme toplantı-

ları yapmak 

d. TÜRAP Stratejik Planı-

nın değerlendirildiği bir 

Sonuç Raporu hazırlamak 

  

  

  

TÜRAP’ın verim-

liliğini ve Strate-

jik Planının başa-

rısını ölçmek için 

Mevcut Durum 

Analizi gerçekleş-

tirmek 

Anket sonuçları, 

TÜRAP görünür-

lük faaliyetlerinin 

listesi, toplantı 

raporları, Sonuç 

Raporu 

  

  

Genel Koordi-

natör, Genel 

Koordinatör 

Vekilleri, Ge-

nel Sekreter, 

Genel Sekreter 

Vekili, Danış-

man Denetleme 

Grubu/DDG 

 2017-2021 

yılları arasın-

da yılda 1 kez 
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