
YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
 
KSEP eğitimcilerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı 
için ortam oluşturmak, süpervizyon çalışmalarından elde 
edilen sonuçlar ışığında programa ilişkin bilgileri tazele-
mek, geleceğe yönelik adımları planlamak, çeşitli sosyal 
aktivitelerle motivasyonu arttırmak amacıyla ilki geçen yıl 
İstanbul’da yapılan “KSEP Değerlendirme Toplantısı”, bu yıl 
10-12 Haziran 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçek-
leştirilmiştir.  
 
Toplantının açılışına Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. 
Hazım Uğur, Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı M. Fevzi 
Yücetepe ve Şanlıurfa Valiliği Kadın Kültür Merkezleri’nde 
KSEP gruplarına devam eden kadınlar da katılmıştır. Açılış 
konuşmalarının ardından, TAP Vakfı Genel Koordinatörü 
Nurcan Müftüoğlu, KSEP’te gelinen nokta hakkında bilgi 
vermiş; kadın hakları savunucusu Leyla Pervizat katılımcıla-
ra “Kadının İnsan Hakları” ile ilgili bilgilendirme yapmıştır.  
 
Konuşmaların ardından, KSEP eğitimcileri Ayşe Akşener 
(Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler 
Merkezi), Şirvan Şimşek (Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim 
Merkezi), Zuhal Aslan (Şanlıurfa Veysel Karani Kadın Kültür 
Merkezi), Mekkiye Issı (Diyarbakır Ziya Gökalp Çok Amaçlı 
Toplum Merkezi) ve Birgül Avdan (Balıkesir Burhaniye Bele-
diyesi Kadın Danışma Merkezi) sırayla kürsüye gelerek ku-
rumsal olarak KSEP’e dahil oluş süreçlerini, programın ku-
ruma, kendilerine ve kadınlara katkılarını ve kadınların 
programla ilgili geribildirimlerini paylaşmışlardır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şanlıurfa Valiliği Kadın Kültür Merkezleri’nde KSEP grupları-
na katılan kadınlar, 13 haftalık programla birlikte yaşadıkla-
rı olumlu gelişmeleri ve değişimleri aktarmışlardır.  

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) 

K S E P  B Ü L T E N İ  
S A Y I  2  -  O C A K  2 0 1 3  

TAP Vakfı eğitim ekibi tarafından KSEP eğitimcileri ile 
süpervizyonlar sırasındaki gözlemler paylaşılmış; program mo-
düllerinin etkin şekilde uygulanabilmesi için, eğitim materyalle-
rinin kullanımı, yönergelerin verilişi, bilgi sınırlaması, zaman 
yönetimi gibi konulara dikkat çekilmiştir. Ayrıca, grupla iletişim, 
grup yönetimi ve değer yansıtma konularında paylaşımda bulu-
nulmuştur. Eğitimcilerden gelen geribildirimler doğrultusunda, 
modüllerde uygulamaya yönelik bazı değişiklikler yapılmasına 
dair notlar alınmıştır.  

Farklı illerden gelen ve farklı katılımcı profilleriyle çalışan eği-
timciler gruplarda yaşadıkları benzer sorunlar karşısında uygu-
ladıkları farklı çözüm yollarını paylaşarak karşılıklı fikir alışveri-
şinde bulunmuş ve ortak çözüm yollarını tespit etmeye çalış-
mışlardır.  
  
İlk günün sonunda Şanlıurfa gezisi yapılmış ve akşam sıra gecesi 
organizasyonunda bir araya gelinmiştir.  
  
Toplantının ikinci gününde, eğitimciler üç gruba ayrılarak KSEP’i 
“insan hakları”, “kadın hakları” ve “çocuk hakları” çerçevesinde 
tartışmış ve çıktıları büyük grupla paylaşmışlardır. Çalışmanın 
ardından, TAP Vakfı eğitim ekibi tarafından, KSEP’in haklar bağ-
lamında temel ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir.  

Program Harran gezisi ile son bulmuştur.  



Şanlıurfa  
 
7. KSEP Eğitici Eğitimi, 17-21 Eylül 2012 ve 8-12 Ekim 2012 tarihlerinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Eğitici eğitimine, Adıyaman, 

Batman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde bulunan Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal-

kınma İdaresi Başkanlığı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) eğitmen olarak görev yapan 18 eğitimci adayı katıldı.  
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KSEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ 

Van 
 
8. KSEP Eğitici Eğitimi, 24-28 Eylül ve 15-19 Ekim 2012 tarihlerinde Van’da gerçekleştirildi. Eğitici eğitimine, Ağrı-Doğubayazıt, 
Diyarbakır, Muş ve Van’da bulunan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere bağlı kadın merkezlerinden 17 eğitimci adayı 
katıldı. Böylece, kadınların toplumsal süreçlere katılımı, kadına karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, erken yaş evliliklerinin 
engellenmesi ve kadın istihdamının artması için kadınların bilinç düzeyini yükseltmeye ve özgüvenlerini güçlendirmeye yönelik  
eğitim programları yürüten bu kurumlar, çalışmalarının arasında KSEP’i de dahil etmiş oldular.   

Eskişehir  
 
9. KSEP Eğitici Eğitimi, 4-8 Şubat ve 11-15 Mart 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. Eğitici eğitimine, Aydın Ke-
mer Toplum Merkezi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, 
İzmir Selçuk Belediyesi, Bornova Belediyesi katılacaktır.  
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İstanbul 
KSEP’i uygulayan kurumların yöneticileri ile programın çıktılarını paylaşmak ve geleceğe yönelik adımları planlamak üzere 2 
Ekim 2012 günü Tarabya’da bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi. Kahvaltıya Sarıyer Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi,  
Kartal Belediyesi, Sosyal Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Kurum temsilcileri Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın kurumların-
daki uygulama süreçlerinden, diğer yaptıkları kadın çalışmalarında ve gelecekle ilgili planlarından bahsettiler. TAP Vakfı Genel 
Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu KSEP’in  illerde ve İstanbul’da uygulanma süreci hakkında bilgi verdi. KSEP Eğitici Eğitimcileri 
KSEP uygulayan eğitimcilerin öz veri içinde önemli bir iş yaptıklarını ve uygulama sürecinin zorluklarından bahsettiler.  

YÖNETİCİ TOPLANTILARI  

İzmir 
11 Aralık 2012 saat 10.00’da İzmir’de programın sonuçlarını ve bir sonraki adımlarını paylaşmak amacıyla, İzmir’de KSEP uygula-
yan kurumların temsilcileri ile toplantı yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Kadın Dayanışma 
Derneği, Güzelbahçe Belediyesi, Bornova Belediyesi, Seferihisar Belediyesi temsilcileri katıldı. Kurum temsilcileri yaptıkları kadın 
çalışmaları hakkında bilgi verirken aynı zamanda KSEP’nı önemsediklerini ve bu programı uygulamaya devam edeceklerini pay-
laştılar. Yönetici toplantısının ardından öğleden sonra İzmir KSEP eğiticileri ile bir araya geldik. 16 eğiticinin katıldığı toplantıda 
yeni açılan gruplar, 2.-3. grubunu açan eğiticilerin deneyimleri paylaşıldı. KSEP ile ilgili genel değerlendirmenin yanı sıra eğitim 
süreci ile ilgili gruplar üzerinden paylaşımlar da yapıldı.  

VAN’DA KÖY ÇALIŞMALARI  

Van  
VAKAD eğitimcimiz Sema Bağış Van’da 20 köyde gezici araçla birer 
hafta oralarda kalarak Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın bazı modül-
lerini (cinsel-üreme organları, temizlik, güvenli annelik, üreme sağlı-
ğını koruyucu davranışlar…)uyguladı.  
 
Gittiği köyler; Adıgüzel köyü, Ala köy, Arısu köyü, Atmaca köyü, 
Çitören köyü, Dibekdüzü köyü, Göllü köyü, Güveçli köyü, Hıdır köyü, 
Kasımoğlu köyü, Koç köy, Ocaklı köyü, Özkaynak köyü, Satıbey köyü, 
Şahgeldi köyü, Tabanlı köyü, Yemlice köyü, Yumru köyü 
 



İLLERDEN HABERLER  

Eskişehir toplantısı 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ın (ESKAM) 6 Aralık 2012 deki daveti üzerine 
Eskişehir’de toplantı yapıldı. Toplantıya İl halk sağlığı Müdürü, Üni-
versite yönetimi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Beledi-
yesi, Odunpazarı Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, ESKAM 
üyeleri katıldı. Bir gün süren toplantının ilk bölümünde kurumlar 
kadın çalışmalarını anlattılar. İkinci bölümünde TAP Vakfı Kadın Sağ-
lığı Eğitim Programı’nı anlattı. Program tanıtımının ardından Eskişe-
hir’de kadın çalışması yapan kurumlar KSEP’i uygulamaya aday ol-
duklarını ifade ettiler.  

Güzelbahçe Belediyesi—TRT Radyo  
İzmir Güzelbahçe belediyesinden Duygu Yılmaz 7 Kasım 
2012 tarihinde TRT Radyo’da Gecenin İçinden Progra-
mına katılarak KSEP’i ve deneyimleri anlattı. Ayrıca 
programa KSEP katılımcısı iki kadında katılarak KSEP’in 
yaşamlarındaki yansımalarını anlattılar.   

Kadın Sağlığı Eğitim Programı Eğitici 
Eğitimcileri grup açıyor! 
KSEP eğitici eğitimcileri Eylem 
Karakaya, Efsun Sertoğlu, İlkay Gün-
gör İstanbul’da Gazi Toplum Merke-
zi’nde Ocak 2013 de KSEP grubu aça-
caklar.  
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15. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı İzmir 
Özdere'de toplandı 
İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan kurultaya 
yaklaşık 200 kadın katıldı. Kadınlar," Şiddetle mücadele için 
“hayırseverlik” değil, kadın erkek eşitliği istiyoruz!"dedi.  
 
Açılışta, son dönemde kadın üzerinden, kadın adına yapılan yasal dü-
zenlemelere, kadın erkek eşitsizliğine, muhafazakar ve milliyetçi poli-
tikaların kadın üzerindeki etkilerine karşı basın açıklaması yapıldı.  
 
 
 

Şanlıurfa’da Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi 
Şanlıurfa’da yaşamakta olan gençlerin güçlendirilmesi ve 
ilde gençlerle çalışmalar yürüten karar vericiler, okul yö-
netimleri, toplum liderleri ve aileler düzeyinde gençlerin 
sorunları ve ihtiyaçları alanlarında farkındalık geliştirilme-
si amacıyla  proje başlatıldı.  
 
Şanlıurfa KSEP eğitimcilerinin 10-19 yaş arası çocuğu olan 
ebeveynlerin toplantılarına ve 10-19 yaş arası ergen 
gruplarının oluşmasına  destek vermesi beklenmektedir.  
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Şanlıurfa ve Van’da gerçekleştirilen 7. ve 8. KSEP Eğitici Eğitimleri ile Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak 
Ağrı-Doğubayazıt, Diyarbakır, Muş ve Van’dan aramıza yeni katılan KSEP eğitimcisi arkadaşlarımızın isimleri ve görev yaptıkları 
kurumlar şöyle:  
 

 Nurcan Doğan / Adıyaman Gerger Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Süheyla Aydın / Batman 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Hamdiye Canbulat / Batman Yeşiltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Leyla Bayburtlu / Gaziantep Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Fatma Güneş / Gaziantep Nurdağı Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Sema Devecioğlu / Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Sultan Karakurt / Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Bayhan Can / Siirt Şirvan Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Hicret Sarısaç / Şanlıurfa Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Zehra Ülgelge / Şanlıurfa Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Necla Kaya / Şanlıurfa Bozova Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Aynur Doğal / Şanlıurfa Ceylanpınar Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Funda Kaya / Şanlıurfa Hilvan Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Handan Ünlü / Şanlıurfa Parmaksız Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Gülbin Manap / Şanlıurfa Suruç Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Süheyla Ayan / Şırnak Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) 

 Melek Altuğ / Diyarbakır Bağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)  

 Nurcan Çetinbaş / MUKADDER (Muş Kadın Derneği) 

 Funda Yaman / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Halime Beyter / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Neşe Gözel / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Türkan Aydinç / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Nurcan Ülper / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Sahide Çağlar / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Çiğdem Kaya / Van Kadın araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) 

 Hamide Yeni / Saray Kadın Derneği  

 Hamiyet Kaya / Saray Kadın Derneği   

 Hülya İnci / Saray Kadın Derneği   

 Özlem Arıcı / Doğubeyazıt Belediyesi Arjin Kadın merkezi  

 Azize Kaya / Epi-Dem 

 Beşire Can / Siirt Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Mükrüme Dursun / Cizre Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)  

 Özlem Kızıltoprak / Umut Işığı Kadın Kooparatifi 

 Songül Adsız Umut / Işığı Kadın Kooparatifi 
 
 

 

 

 

ARAMIZA KATILANLAR  
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KSEP KURUMSALLAŞIYOR  

 
 
 
 
 
 
SARIYER Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) 
Toplumcu Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını yapılandıran Sarıyer Belediyesi, kentsel dönüşümün aynı zamanda kültürel ve  

psiko-sosyal bir dönüşüm olduğundan ve bu sürecin inşasında mutlu birey ve ailenin de önemli bir işlevi bulunduğundan hare-

ketle, “Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM)” ile, ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici 

destek hizmeti sağlamaktadır. Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi ve Büyükdere Mahallesi’nde bulunan iki merkezde, 6 psikolog ve 1 

sosyolog görev yapmaktadır.  

 

Çalışma alanları; Psikolojik Danışmanlık (Aile Danışmanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ergenlik Eğitimi, Bireysel Terapi, Grup Otu-

rumları), Hukuk Danışmanlığı (Aile içi Şiddet ve Kadın, Çocuk, İnsan Hakları ile İlgili), Aylık Ücretsiz Seminerler (Aile İçi İletişim, 

Olumlu Ebeveyn Tutumları, Problem Çözme Becerileri, İletişim Becerileri), İlçe Okullarında Düzenlenen Seminerler ve Grup Ça-

lışmaları ve Kadın Sağlığı Eğitim Programı  

 
 

Emek Baran 
Sosyolog 

SADEM Koordinatörü 

 
  

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) 

Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesinde 1995 yılından itiba-

ren açılmaya başlanmış, hedef kitlesini kadınların oluşturduğu merkezlerdir ve şu anda 9 ilde 30 ÇATOM 

çalışmalarını sürdürmektedir. ÇATOM’lar kadınların sorunlarının farkına varmalarına, çözümü için insiyatif 

kullanabilmelerine fırsat yaratmak, kadınların kamusal alana daha fazla katılımını sağlamak, kadın istihda-

mını ve girişimciliği artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için kadının güçlenmesine des-

tek vermek amaçlarıyla kurulmuş katılımcı toplum modelleri geliştirmektedir. ÇATOM’larda kadınlara, 

meslek edindirme ve istihdama yönelik kurslar, okuma-yazma kursları, sosyal-kültürel eğitim programları 

ve etkinlikleri düzenlenmektedir. Merkezlerde sosyal destek programları ve kültürel etkinliklerle hane 

halkının tümüne ulaşarak kadının toplum içindeki yerinin güçlenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Her yıl yüzlerce kadın ÇATOM 

programlarına katılmakta ve etkinliklerden yararlanmaktadır. Mahalle içlerinde açılan ÇATOM’lar evden ve bölgesinden çıkama-

yan kadınlar için birer fırsat niteliğini taşımaktadır.  

KSEP, ÇATOM’ların amaçları ile örtüşerek merkezlere gelen kadınların güçlenmesine destek olmaktadır.  ÇATOM ile çalışmaları-
mız, 2011 yılında Mardin ve Diyarbakır illerinde bulunan 8 merkezde, 8 eğitmen ile başladı. 7. ve 8. Eğitici Eğitimlerinin ardından 
7 yeni il ve 19 ÇATOM’da KSEP uygulanmaya başladı.  
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KSEP EĞİTMENLERİ ANLATIYOR  

Duygu Alp 
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 
KSEP eğitimini aldıktan sonra, bu değerli bilgileri aktarmamak benim için imkansızdı, paylaşılmayan bilginin değeri yoktur 

çünkü.. 

İlk grubumu daha eğitimimizi tamamlamadan açtım. Kadınlara sadece eş yada anne değil öncelikle kadın olduklarını 

vurgulayarak yaptık eğitimimizi. Öyle keyifli bir eğitim ki ilk başta katılmaya direnç göstermiş olan kadınlar bile sonraları en 

başta gelen ve eğitimimizin sadece 13 modül değil sürekli olmasını isteyen kadınlar oldular. Kadınların öğrenmek istedikleri 

daha bir çok şey olduğuna inanıyorum ama onlara eğitimimizde cazip gelen en önemli şeyin bilinçli ve eğitimli bir şekilde kadın 

örgütlenmesinin içerisinde yer almak diye düşünüyorum.. 

KSEP sadece eğitimi verdiğim kadınlara değil, eğitici eğitimini aldığım zaman bana da ışık tuttu, doğru bildiğimiz yanlışları 

düzelttik öncelikle eğitimcilerimiz ile birlikte, sürekli onlardan süpervizyon aldık. KSEP açtığım bütün gruplarda adeta kend imi 

yeniliyor ve müthiş bir iş doyumuna ulaşıyorum çünkü bir kişinin hayatına dokunabilmek, ona yol gösterebilmek çok güzel bir 

duygu..unutmayalım ki bir insan değişir dünya değişir.. 

Leyla Gün Altuntaş 
Meydan Başı ÇATOM Sorumlusu 
 
Yaşadığımız toplumda, kadın ve erkeklerin, ama özellikle de kadınların kendi bedenlerine ilişkin bilgilenme imkânları azdır. 
Tersine, ayıp, yasak ve günah kavramları ile, böyle bir ilginin ve merakın engellenmesine çalışılır, böylelikle bilgi edinme 
kanalları da tıkanmış olur. Kendi bedenini tanımayan, cinsel işlevlerini bilmeyen ve bunlardan korkan kadınlar, evliliğe de doğru 
bir şekilde hazırlanamazlar. Evliliklerde sıklıkla yaşanan cinsel ve ruhsal sorunlar, büyük ölçüde bu bilgisizlikten 
kaynaklanmaktadır. 
Dünyanın belirli bölgelerinde kadın ve kızlar için aile üyelerinin daha az sağlık harcaması yaptığı bilinen bir gerçektir. Sağlık 
bakımına ulaşmada finansal zorlukların yanında gelenek ve kültürel değerlerin de etkisi vardır. Örneğin; kadının yalnız dışarı 
çıkmasının engellenmesi ve erkek hekim muayenesinin kabul edilmediği durumlarda kadın sağlık hizmetine ulaşamaz. Bu 
ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin yanı sıra kadınların kendilerinin duygusal kapasiteleri de onların sağlık bakımına 
ulaşmasını engeller. Birçok kültürde kadınlar acı çekmenin bir kader olduğuna inanmışlardır. Örneğin; baş ağrısı ya da vajinal 
akıntı gibi problemlerin normal olduğunu düşünmektedirler. Düşük özgüven kadınların talep etme yeteneklerini kısıtlar ve bu 
eğer toplumun uygun görmediği bir problemse mahcubiyet ile pekiştirilebilir. Eğitim eksikliği özgüveni olumsuz olarak etkilediği 
gibi aynı zamanda kadının kendisine olan saygısını da azaltarak kadının kendi vücudunu tanıyarak sağlık bakımı ihtiyaçlarını 
doğru bir şekilde saptamasını engeller. 

İşte tamda bu noktada TAP Vakfı ve GAP-ÇATOM işbirliği ile genç kız ve kadınlara yönelik olarak kadın sağlığı eğitimi verilmiştir. 
Bunun sonucunda duygusal kapasiteleri daha düzenli olup kendi vücudunun ruhsal ve cinsel tanımlamasını daha belirgin bir 
şeklide yapıp söz konusu daha önce süre gelen yanlış yönlendirme ve çözüm arayışları yerini daha bilinçli çözümlere bırakmıştır. 
Buda gerek aile içi iletişimi gerekse kadının kendi iç dünyası ile yaptığı iletişim daha pozitif olmakla beraber yaşamına çok  ciddi 
bir artı değer olarak katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

Özlem Arıcı 

Ağrı Doğubeyazıt Belediyesi Arjin Kadın Danışma Merkezi 

Arjin Kadın Danışma Merkezi kente savaştan dolayı göç etmiş ve savaşın yarattığı olumsuz tahribatı kaldırmak amacıyla 

çalışmalarını yürütmektedir. Kadınlarımızın üzerinde hem psikolojik olarak hem de aile içine yansıyan sorunlar var. Bunları 

eğitim, sağlık programlarıyla gidererek, sosyal yaşamda kadınları destekliyoruz.  

Kadın Sağlığı Eğitim Programı sayesinde hem kadınları daha yakından tanıyoruz hem de eğitim programlarımızı onlara göre 

hazırlıyoruz. Yaptığımız program bize fikir üretmek açısından faydalı oldu. Sağlık ve hukuk dalında programlarımız ağırlıklı 

olacak. Çünkü Türkiye'de kadınların yasal anlamda güvence altında olabilecek hakları yok denecek kadar az ve bu hakları 

kadınlarımız bilmemekte. Kadınların var olan haklarının farkında olması ve gerektiği yerde bu haklarını kullanması açısından 

bilgi paylaşımında bulunduk. Kadın sağlığı konusunda da cinsellik, kendi bedenini tanıma, lohusallık gibi konulara ayrıca zaman 

harcadık. kadınların sosyal yaşamdaki haklarını öğrenme bizim için çok önemli kendi haklarını bilen ve kendini tanıyan kadınlar 

daha özgüvenli oluyor. Erkek egemen zihniyetin kadın üzerindeki hakimiyetini kırmak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortadan 

kaldırmak birincil görevimizdir. 
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TAP Vakfı toplantıları 

“Cinsellik ve Cinsel Eğitim”  

Cinsel sağlık alanında çalışan iki sivil toplum kuruluşu CETAD ve TAPV 3-4 

Aralık 2011 tarihinde “Cinsellik ve Cinsel Eğitim” temalı toplantının kitabı 

2012 yılında basıldı.  

 

Sağlık ve eğitim sektörlerine hizmet sunan profesyonellerin; hekim, 

hemşire, psikolog, psikolojik danışman, öğretmen, idareci ve sosyal hizmet 

uzmanlarının katıldığı toplantıda; cinsellik, cinsel sağlık sorunları ve cinsel 

eğitim tartışıldığı kurslar, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleşti.  

 

 

 

 

 

 

 

“Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı”  

3-4 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da “Ergenlik: Büyümenin ve 

Değişimin Anlamı” başlıklı toplantıda farklı disiplinlerden 

akademisyenler, ergenlerle çalışan, psikologlar, psikolojik 

danışmanlar, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, 

sağlık hizmet sunucuları, üniversite öğrencilerinin ve ebeveynler ile 

bir araya gelerek ergenlik dönemi tartışıldı. Düzenlenen paneller, 

atölye çalışmaları ve kurslar, ergenlik dönemini farklı boyutlarıyla 

ele aldı. 

 

 


