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1. KSEP Uygulamaları           

Aralık 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında 110 aktif eğitici içinden 84 eğitici tarafından 151 grup 
açılmış ve 2.321 kadın gruba kayıt kaptırmış, 1837 kadın katılım belgesi almıştır. 2013 yılı içinde KSEP 
seminer paketi Van, Balıkesir, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Eskişehir de uygulandı ve 1644 kişiye 
ulaşıldı. 
 
Aralık 2011 – Aralık 2012 tarihleri arasında 120 grup açılmış, 1953 kadın kayıt yaptırmış, 1529 kadın 
katılım belgesi aldı. KSEP 2012 yılı itibariyle 19 ilde, 42 kurum işbirliğinde 67 merkezde 116 eğitici 
tarafından uygulandı. 
 
19 il, 124 aktif eğitici, 52 kurum (3 kamu, 23 belediye, 16 STK, 10 gönüllü), 110 birim ile 2014 yılında 

KSEP çalışılacaktır. 2014 yılı içinde 200 KSEP grubu ile 3000 kadına ulaşılması hedeflenmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSEP GRUPLARI  
Aralık 2012- Haziran 2013 

 Grup Açan 
Eğitmen Sayısı 

Açılan Grup Sayısı 
Gruplara Kayıtlı 

Kadın Sayısı 
Katılım Belgesi Alan 

Kadın Sayısı 

İSTANBUL  11 20 344 254 

İZMİR 17 35 560 458 

DİYARBAKIR  7 9 140 119 

ŞANLIURFA  19 38 486 355 

MARDİN  6 7 100 80 

VAN  - - - - 

NEVŞEHİR  - - - - 

MERSİN  1 2 40 33 

BURHANİYE  - - - - 

AĞRI 1 2 35 32 

GAZİANTEP 2 5 87 84 

BATMAN 1 3 48 42 

ADIYAMAN 1 1 15 13 

KİLİS 2 5 71 66 

ŞIRNAK 2 4 98 80 

SİİRT 2 4 70 58 

ESKİŞEHİR 10 14 185 140 

AYDIN 2 2 42 23 

TOPLAM 84 151 2.321 1.837 



Eğitime katılan kadınlar hakkında bilgi 
2013 yılı içinde KSEP uygulanan kadınların özeliklerinin tanımlanması için rastlantısal 
örneklem yöntemi ile (ulaşılan kadınların %50’si) 1050 kadına tanılama formu dolduruldu. 
Tanılama formu SPSS 11 ile değerlendirildi. Bulgular aşağıda yer almaktadır.  
 
Tablo 1. Doğurgan Çağ Kadınların Demografik Bilgileri   

(N=1034) n % 

Yaş 

<20 yaş 112 10,83 
20-29 yaş 379 36,66 
30-39 yaş 349 33,75 
40-49 yaş 162 15,67 
>49 yaş 32 3,1 

Evlilik Yaşı 
n:655 

<20 yaş 305 29,5 
20-29 yaş 329 31,8 
30-39 yaş 19 1,8 
>40 yaş 2 0,2 

Eğitim 

Okur-yazar değil 50 4,8 
Okur-yazar 48 4,6 
İlk öğretim 436 42,1 

Lise 283 27,3 
Üniversite 217 20,9 

Medeni hal 
Evli 655 63,3 

Bekar 379 36,6 

 Var 876 84,7 
Sağlık güvencesi Yok 158 15,3 

Aile Tipi 
Çekirdek aile 786 76 

Geniş aile 248 24 

 
 

Tablo 2. Doğurgan Çağ Kadınların Obstetrik Bilgileri 

(N=660) n % 

İlk doğum yaşı 
n:606 

<20 yaş 186 30,7 
20-29 yaş 381 62,8 
30-39 yaş 36 5,9 
>40 yaş 3 0,5 

Gebelik Sayısı 
n:660 

   
1-2 gebelik 302 45,7 
3-4 gebelik 281 42,6 
>4 gebelik 77 11,7 

Doğum Sayısı 
n: 616 

   

1-2 doğum 416 67,53 

3-4 doğum 170 27,6 

>4 doğum 30 4,87 

 

Kadınların %36,6’ sı 20-29 yaş aralığında; %63,3’ünün evli olduğu, evli olanların %29,5’inin 20 yaşın 

altında evlendiği; %42’sinin ilkokul mezunu olduğu; %84,7’sinin sağlık güvencesine sahip olduğu; 

%63,8’inin gebelik yaşadığı ve %30,7’sinin 20 yaşın altında ilk doğumlarını yaptığı belirlenmiştir.  

 



İzlem Sonuçları 
2012-2013 tarihleri arasında Güneydoğu bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Batman, 

Mersin illerinde 12 süpervizyon çalışması yapıldı.  

İzmir’de 6 süpervizyon ziyaretinde bulundu.  

2014 çalışma takviminde Kilis, Antep, Ağrı, Eskişehir, Aydın, Adıyaman, Diyarbakır, Muş, İstanbul, 

İzmir, Van, Mardin illerine süpervizyon ziyaretleri planlanmaktadır.  

İzlem çalışmaları tamamlanan eğitmenlere kendi ihtiyaçları/talepleri doğrultusunda süpervizyon 

desteği, bilgi notu paylaşımı, eğitim danışmanlığı verilmekte, başka kurum ve eğitimlere 

yönlendirilmektedir. 

İstanbul Gazi Mahallesi Toplum Merkezi, Mustafa Kemal Toplum Merkezi, Zeytinburnu Belediyesi, 

Sarıyer Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Avcılar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova 

Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi, Aliağa Belediyesi, Nusaybin Belediyesi, 

Doğubeyazıt Belediyesi, GAP İdaresi ÇATOM’lar KSEP’nı yıllık çalışma takvimleri içine koydu.  

 
KSEP Seminerleri 

KSEP eğiticilerinin KSEP uygulamaları dışında geniş kadın kitlelerine ulaşabilmeleri için kurumların 

organizasyonunda gerçekleşen seminer şeklinde düzenlenen çalışmalara destek verilmektedir. Bu 

seminerlerde eğiticileri kadın gruplarının ihtiyacına uygun olarak belirledikleri konuları KSEP eğitim 

materyallerini ve özel hazırlanmış KSEP sunumlarını kullanarak aktarmaktadırlar.  

KSEP seminerleri Van, Balıkesir, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Eskişehir de uygulandı ve 1644 kişiye 

ulaşıldı.  

- Sığınma evi 

Diyarbakır, Kartal ve İzmir Kadın Sığınma Evleri’nde çalışan KSEP eğitmenleri bu kurumlarda kalan 

kadınların öncelikli ihtiyaçlarına uygun KSEP konularını paylaştılar. Öncelikli konular cinsel / üreme 

organları ve işlevleri, temizlik-beslenme, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, haklar, doğurganlığı 

düzenleyen yöntemler oldu.  

 

- Köyler 
Van 

Van Kadın Derneği’nden KSEP eğitimcisi Van’da 20 köyde gezici araçla birer hafta kalarak Kadın Sağlığı 
Eğitim Programı’nın bazı modüllerini (cinsel-üreme organları, temizlik, güvenli annelik, üreme 
sağlığını koruyucu davranışlar…)uyguladı.  
 

 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 çalışma kapsamında yer aldı. 

Toplamda her köyde konteynır tırda kalınarak 3’er günlük eğitimle 720 kadına ulaşıldı.   

Balıkesir 

Balıkesir Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi KSEP eğitimcisi, ilçeye yerleşmeye çalışan 

Roman kadınlarla KSEP uyguladığı dönemde kadınların talepleri doğrultusunda onların eşleri ile 

eğitimler düzenledi. Burhaniye Teneke ve Memiş mahallelerinde 40 erkeğe yönelik iki seansda 

cinsel/üreme organları-doğurganlığı düzenleyen yöntemler ve erkek üreme sağlığını koruyucu 

davranışlar konuları anlatılmıştır. Eğitimde kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için 



erkeklerden destek istenmiş, özellikle üreme yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinde eşin katılımının 

önemi vurgulanmıştır.  

Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Burhaniye Yardım Sevenler Şubesi kadınlarla ilgili 

önemli bir çalışma başlattı. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından geliştirilen Kadın Sağlığı 

Eğitim Programının bir bölümünü köy kadınlarına uygulama kararı alan ekip, Burhaniye sınırları 

içindeki 25 köyde 629 kadına eğitim verdi.  

Kadın Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışları içeren eğitimde; kadın üreme organları ve hijyeni, kendi 

kendine meme muayenesi, gelişimsel kalça çıkığı, rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar ve idrar kaçırma sorunları konuşuluyor. Kadın sağlığı eğitmeni Birgül Avdan tarafından 

verilen eğitimin yeri ve zamanı köy muhtarları ve ile birlikte belirlendi. Eğitim mekanı olarak kuran 

kursları, köy kahveleri ve okullardan yararlanıldı. 

 

Diyarbakır 

Diyarbakır Çermik ÇATOM’dan Muhterem Korkmaz, Ercan Demirkol Anadolu lisesinin kız yurdunda ve 

Sur Anafen’de toplam 135 kız öğrenciye  üreme organları, temizlik kişisel bakım, toplu yaşanılan 

yerlerin temizliği, sağlıklı beslenme konularında eğitim verdi.  

Mardin 

Mardin Ömerli ÇATOM’da 24  Mayıs 2013 ‘de 120 kadına temizlik semineri düzenlendi. Seminere 

Vakıf eğitmenlerinden Eylem Karakaya da katıldı. Seminerde kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliği 

temelinde sağlığa, çevreye ve bütçeye nasıl zarar vermeden temizlik yapılabileceği ile ilgili bilgiler 

paylaşıldı. Kadınların doğal temizlik ürünlerine ilgisi büyüktü. Seminerden sonra ÇATOM’un hazırladığı 

doğal temizlik ürünlerinden oluşan temizlik paketleri kadınlara dağıtıldı. Seminere katılan kadınların 

arasında KSEP’e katılmış kadınlarda vardı. Kadınlar bu bilgilere KSEP aracılığı ile ulaştıklarını ifade 

ettiler ve diğer kadınlarında katılmalarını önerdiler.  

 

 
- Camide, kuran kursunda KSEP; İzmir’den Duygu Yılmaz ve Eskişehir’den Özgül Örsal kendi 

bölgelerindeki kuran kursunda (cami içinde) KSEP uyguladılar. Müftülük tarafından talepte 

bulunuldu ve eğitimler Mayıs itibariyle tamamlandı. İlginç paylaşımların olduğu eğitimlerde 

eğitmenlerimiz kadınların konulara istekli ve heyecanlı bir şekilde katıldıklarını anlattılar.  

 

 

 



ESEP (Erkek Sağlığı Eğitim Programı) 

Erkeklerin üreme ve cinsel sağlık konusunda bilgilenmelerini sağlayarak koruyucu sağlık bilincinin 

yükseltilmesini desteklemek amacıyla Erkek Sağlığı Eğitim Programı’nı geliştirdik ve pilot 

uygulamasına başladık. Erkek Sağlığı Eğitim Programı’nın ilk uygulamasını “Baba Destek Derneği” 

işbirliği ile gerçekleştirdik.  

Erkek Sağlığı Eğitim Programı (ESEP) erkeklerin,  

kendilerinin ve kadınların üreme sistemini ve cinsellik açısından bedenlerinin özelliklerini tanımalarını, 

üreme sağlığını koruyucu davranışları geliştirmelerini, doğurganlığın devamı ve düzenlenmesinde 

sorumluluk almalarını, ilişkilerinde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, cinsellik ile ilgili temel 

bilgileri edinerek doyumlu ve güvenli bir cinsel yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor. 

Eğitim Süresi: 7 haftada 1 gün, her konu 90 dakika 

Konular:  

1. Tanışma - İlişkiler ve İletişim 

2. Bedeni tanımak  

3. Cinsellik I (kavramlar, cinsel işlev, sorunlar) 

4. Cinsellik II (değerler, mitler, güvenli cinsellik) 

5. Üreme sağlığını korumak 

6. Haklar 

7. Değerlendirme 

Programın pilot çalışması İzmir ilinde KSEP eğiticilerinin uygulamaları ile devam edecektir. 15 KSEP 

eğiticisi programın eğitici eğitimini 16-20 Eylül’de Mardin’de gerçekleştirdik. 15 KSEP eğiticisinin 

açacağı 15 erkek grubunun (ortalama 150 erkek katılımcı) değerlendirilmesinin ardından pilot çalışma 

tamamlanarak programın yaygınlaştırılması için çalışılacaktır.  

  

      



2. KSEP Eğitimleri           

 Eğitici Eğitimleri  
2013 yılı içinde 9. KSEP Eğitici Eğitimi Eskişehir’de, 10. KSEP Eğitici Eğitimi İstanbul’da yapıldı. İki 

eğitimle 37 kişiye eğitici eğitimi verildi. 

Eskişehir 

Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nı grup eğitimi şeklinde sunabilme konusunda eğitici adaylarına bilgi, 

tutum ve davranış kazandırmak amacıyla geliştirilen eğitim programı 4-8 Şubat 2013 ve 11-15 Mart 

2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (EOÜ) Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ESKAM) işbirliği ile 

6 Aralık 2012 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü, Osmangazi Üniversitesi, yerel yönetimler ve sivil 

toplum kuruluşlarının katılımı ile ildeki kadın sağlığı çalışmalarının tartışıldığı bir toplantı düzenledik. 

Toplantıda KSEP çalışmaları da paylaşıldı ve ardından programı uygulama konusunda istekli kurumlar 

eğitici eğitimi için başvurdular.  

Eğitici eğitimine Eskişehir’de grupların yanı sıra İzmir ve Aydın’dan da katılım oldu. 10 günlük eğitici 

eğitimine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, EOÜ Kadın Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, EOÜ Gençlik Danışma Birimi, EOÜ Eğitim Fakültesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı 

Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Bornova Belediyesi, Aydın Kemer Toplum Merkezi 

ve Akdeniz Belediyesi’nden toplam 21 kişi katıldı.  

Bu toplantıda “KSEP uygulamalarını desteklemek için öneriler” oluşturulmuş ve kurumların bu 

konuda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Alınan kararlar;  

 Kurumların web sitelerinde KSEP bilgilendirme metninin yer alması, 

 Yerel basında kurum tarafından uygulanan KSEP çalışmalarının yer alması, 

 KSEP duyurularının yapılması için destek oluşturulması, 

 Eğitimler sırasında kadınların sağlık tarama alışkanlığı kazanmaları için KETEM’le işbirliği ve 

organizasyonun yapılması, 

 Sosyal-hukuksal destek için işbirliklerinin güçlenmesi (İlde bulunan toplum merkezleri ve aile 

ve sosyal politikalar müdürlükleri bu konuda danışmanlık verebilirler), 

 Bazı eğitim haftalarında eğitim konusu ile paralel kişisel veya sağlık ürünleri ile kadınlara 

destek olunması (hijyenik ped, diş macunu gibi), 

 Kurumda çalışan KSEP eğitmenlerinin dönemsel olarak ildeki diğer KSEP eğitmenleri ile 

deneyim paylaşımı için bir araya gelmesidir. 

İstanbul 

Kadın Sağlığı Eğitim Programı 10. eğitici eğitimi kapsamında, 09-13 Eylül 2013 ve 07-11 Ekim 2013 

tarihlerinde İstanbul’da, değişik il ve kurumlardan gelen 16 eğitici adayın katıldığı 10. eğitici eğitimi 

düzenlendi. Eğitici eğitimi ile Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, Gazi Mahallesi Toplum Merkezi, Kartal 

Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 

Kadın Danışma Merkezi, Kuşadası Belediyesi, Ziyagökalp ÇATOM, Kilis ÇATOM, Gülşilav Kadın Merkezi 

eğitici sayılarını arttırırlarken, Avcılar Belediyesi, Mardin Toplumsal Katılım ve Gelişim Derneği 

aramıza yeni katıldılar. 

KSEP 2013 değerlendirme toplantısında alınan kararlar ve modüllerde yapılan değişiklikler 10. eğitici 

eğitimine uygulandı ve program yeni hali ile uygulanmaya başlandı.  

 

 



 Eğitim Materyalleri 

2012 yılı başında eğitim materyalleri arasında yer alan modül afişleri süpervizyonlar sonunda revize 

edildi. 2013 yılı içinde 55 set KSEP eğitim materyali, 2500 adet KSEP kitapçığı basıldı. Eğitim 

materyalleri arasına isteyen kadınlara verilmek üzere kondom eklendi ve eğiticilere gönderildi.  

KSEP Eğitim Materyalleri; 
Her moduldeki ana mesajları içeren resimli büyük boy afişler 
Kadın/erkek üreme organları yapbozu  
Rahim, plasenta, bebek modelleri (gebeliğin oluşumu ve doğum) 
Meme modeli (kendi kendine meme muayenesi/emzirme)  
Gebeliği önleyici yöntem örnekleri  
Resimli mıknatıslı oyunlar (temizlik, beslenme, genel sağlık) 
Egzersiz kartları (CYBE bulaşma yolları, toplumsal cinsiyet)  
Doğru-yanlış cümleleri (güvenli annelik, cinsellik) 
Vaka kartları (cinsellik, haklar) 
Haklar konulu dövizler  
Temizlik seti  

 
 

3. KSEP Değerlendirme Toplantıları         

KSEP eğitimcilerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı için ortam oluşturmak, süpervizyon 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar ışığında programa ilişkin bilgileri tazelemek, geleceğe 

yönelik adımları planlamak, çeşitli sosyal aktivitelerle motivasyonu arttırmak amacıyla her yıl 

“KSEP Değerlendirme Toplantısı” yapılmaktadır.  

 

İlki İstanbul’da 6-9 Temmuz 2011’de, ikincisi Şanlıurfa’da 10-12 Haziran 2012’de yapıldı. 2013 
yılı değerlendirme toplantısı 2-5 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.  
 
Toplantıya KSEP uygulayan değişik il ve kurumlardan 34 eğitici ve İstanbul Mustafa Kemal 

Toplum Merkezi‘nden 5 KSEP katılımcısı katıldı. Toplantıya deneyimlerini ve bilgilerini 

paylaşmak için Prof. Dr. Baran Tuncer (TAP Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Nurcan 

Müftüoğlu (TAP Vakfı Genel Koordinatörü), Prof. Dr. Anahit Coşkun, Doç. Dr. Serpil Çakır 

(İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi), Dr. Hacer Nalbant (İstanbul Üniversitesi) Dr. 

Gürkan Sert (Marmara Üniversitesi) katıldılar.  

İstanbul (11 eğitmen), Diyarbakır (3 eğitmen), Mardin (1 eğitmen), Şanlıurfa (3 kişi), Kilis (1 

eğitmen), Batman (1 eğitmen), Gaziantep (2 eğitmen), Şırnak (1 eğitmen), Siirt (2 eğitmen), Ağrı (1 

eğitmen), Eskişehir (3 eğitmen), İzmir’den (2 eğitmen) toplantıya katıldılar.   

 

Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi’nde KSEP eğitimine katılan 5 kadın KSEP ile ilgili 

düşüncelerini ve yaşamlarını nasıl etkilediğini anlattılar.  

“Bu programa katıldıktan sonra kendimi, bedenimi tanımaya başladım.” 

“4 çocuğum var, ama korunma yollarını ilk defa burada böyle öğrendim. Doktorlara 

sormaya çekindiklerimizi burada soruyoruz.”  

“Evi nasıl temizleyeceğimizi, nasıl ucuz ve sağlıklı ürünler kullanacağımızı, çamaşır 



suyunun zararlarını konuştuk.” 

“Hep haklarınız var denirdi, ama neler olduğunu bilmezdik, bunları konuştuk.”  

“Cinselliğimi ve zevk almayı fark ettim. Bizim toplumda kadınlar cinselliği sevmiyor, 

bilmiyor ki sevsinler. Hep kocalarımızın isteklerini yapıyoruz. Ama bizimde cinsellikte 

isteklerimiz olabilir, bizde zevk alabiliriz. Eşimle ilişkim şimdi daha iyi. Bende onunla 

bunları konuşabiliyorum.” 

 

    
 

KSEP uygulamaları sırasında eğitimlerin içerik, modül işleyişi, materyaller ve grup yönetimi ile 

ilgili yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüm geliştirmek amacıyla yapılan çalışmada; 

 Temizlik ve beslenme modüllerinin birleştirilmesine 

 Cinsellik modülünün iki haftaya çıkarılmasına 

 İletişim modülünün geliştirilmesine  

 KSEP uygulamasının yapılamayacağı yerlerde kullanılmak üzere konuların ppt sunumları ile 

aktarılmasına karar verildi. 

Avukat Gürkan Sert, Üreme Hak İhlalleri ve başvurulacak yerler konusunda vakalarla 

grubu bilgilendirdi. Prof. Dr Anahit Coşkun sık görülen kadın hastalıkları, Dr Hacer 

Nalbant kadın sağlığının sosyal boyutlarını, Yard. Doç Dr. Serpil Çakır Kadın Çalışmaları 

içinde KSEP’in yerini grupla paylaştılar.  

 

Kadın Sağlığı Eğitim Programı dilinin standart olması, verilen mesajların insan-kadın ve çocuk 

haklarına uygun olması için kavram çalışması yapıldı. KSEP eğiticileri ile bekaret, namus, 

hymen kavramları, kullanım şekilleri, tarihsel süreçte nasıl ifade edildikleri ile ilgili sunum ve 

tartışma yapıldı. Bu kavramların kullanım şekline ve Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nda 

kullanımında hassasiyet gösterilmesine karar verildi.  

KSEP Eğiticiler ile toplantılar 

28 Ocak 2013 de Diyarbakır’da, 29 Ocak 2013 de Şanlıurfa’da 30 KSEP eğitimcileri ile paylaşım 

toplantısı yapıldı. Toplantıda grup açanlar grup deneyimlerini, açmayanlar ne zaman açacaklarını 

paylaştılar.  



KSEP eğiticilerine yahoo grup kullanımı, kargo gönderme (vakfın adına gönderim), grup bilgilerinin 

paylaşımı konularında hatırlatma yapıldı. Ayrıca eğiticilerden gruplarında karşılaştıkları üreme hak 

ihlalleri ile ilgili olarak bilgi akışı sağlamaları istendi.  

Yapılan çalışmaların görünür olması ve kayda geçmesi için grup içinde yapılan çeşitli paylaşımların 

KSEP yahoo grupta paylaşılması, iller düzeyinde KSEP eğitimlerinin yerel basında duyurulması ve 

gerektiği yerlerde TAP Vakfı’ndan destek istenmesine karar verildi.  

Yıllık toplantıda konu olarak işlenmesi için eğiticilerin ihtiyaç duydukları konu başlıklarını bildirmeleri 

duyuruldu.  

Erkek modülleri için yapılan hazırlık hakkında bilgi verildi. Eğiticiler, erkek modülleri içinde “iletişim, 

toplumsal cinsiyet, cinsellik ve haklar” konularının yer almasını istediler.  

Eğiticileri kadınlar günü etkinliklerini iller düzeyinde kurum içinde yapacaklarını belirttiler.  

Diyarbakır eğiticileri ergenlere yönelik eğitici eğitimlerinden haberdar olmak istediklerini, kendilerine 

ergen eğitimleri için talep geldiğini belirttiler ve bu konuda vakıftan danışmanlık istediler. Ayrıca KSEP 

modülleri arasında toplumsal cinsiyet konulu ayrı bir konu olmasını, bu konunun daha detaylı 

işlenmesini istediler.  

Şanlıurfa KSEP eğitmenlerine Şanlıurfa Ergen Projesi hakkında bilgi verildi ve grup oluşturulmasına 

destek vermeleri istendi. Grup oluşturmada aileler-ergenlere haber vermeleri ve proje koordinatörü 

ile iletişime geçmeleri belirtildi.  

5 Kasım 2013 de Eskişehir de 8 eğiticiyle bir araya gelinerek 1 günlük tamamlama eğitimi 

yapıldı. Eğitimde 3. değerlendirme toplantısında alınan kararlar sonucunda temizlik-

beslenme modüllerinin birleştirilmesi, cinsellik modülünün iki haftalık uygulaması çalışıldı.  

Kurum temsilcileri ile toplantılar 

Şanlıurfa Kadın Kültür Merkezleri (KKM) sorumlusu Abdullah Dut ve GAP İdaresi ÇATOM 

sorumlusu Adalet Budak ile 29 Ocak 2013 de görüşüldü. Görüşmede KSEP raporu sunuldu ve 

KSEP uygulamaları hakkında bilgi verildi. KKM ve ÇATOM’lar içinde grup açmayan eğiticilerin 

açması için onların motive edilmesi istendi. Programın kurum bünyesinde sürdürülebilirliği 

için aşağıdaki konularda fikir birliği sağlandı ve diğer illerde bulunan kuruluşlarla da 

paylaşıldı.  

 KKM ve ÇATOM web sitesinde vakıf tarafından hazırlanan KSEP bilgilendirme 

metninin yer alması  

 Yerel basında KSEP haberlerinin yer alması  

 Duyurulara destek verilmesi için mahalle içlerinde bez afişlerin yapılması   

 KSEP katılımcılarına destek 

 Kadınların KETEM’lerle buluşması 

KSEP eğitimlerinin 7. haftasından sonra veya sonunda kadınlarla toplu 

olarak KETEM hizmeti alınmasını sağlamak için organizasyon ve ulaşımda 

kolaylaştırıcı olmak. 



 Sosyal-hukuksal destek için işbirliklerinin güçlenmesi 

İlde bulunan toplum merkezleri ve aile ve sosyal politikalar müdürlükleri 

bu konuda danışmanlık verebilirler.  

 Bazen kişisel veya sağlık ürünleri ile kadınlara destek olunması (hijyenik 

ped, diş macunu gibi) 

Eylül ayında Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Nüvit Demircan ve Firdevs Aydın 
ile görüşüldü. Belediye 10 farklı mahallede KSEP uygulamak istediğini belirtti. 2014 yılında vakıf ve 
belediye KSEP ve seminer paketlerinin uygulanması ile işbirliğine devam edeceklerdir. 

Ekim ayında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taner Çatin ile görüşüldü. Belediye tek 
eğitimcisiyle 7 farklı mahalle ve kültür merkezinde KSEP açmaya karar verdi ve malzeme talebinde 
bulundu.  

Eskişehir’de 5 Kasım 2013 de Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi yöneticileriyle yapılan 
toplantıda çalışmaların devam edilmesine, kadınların eğitimlerden sonra KETEM’e yönlendirilmesine 
karar verildi. ESKAM yetkilileri ile yapılan görüşmede; üniversite içinde KSEP’in etkin olması için Ocak 
2014 içinde seçmeli ders verilmesi için üniversite kuruluna başvuruda bulunacaklarını öğrenildi.   

 

8 Mart 2013 etkinliği 
Vakıf olarak kadın birlikteliğine destek vermek amacıyla her sene Mart ayının ilk haftası kadınlar 
olarak bir araya geliyoruz. Bu sene, 4 Mart 2013 tarihinde Kadın Sağlığı Eğitim Programı’na (KSEP) 
katılan kadınlar ile İstanbul’da Beyoğlu Öğretmen Evi’ndeydik. Öğretmen evinde düzenlediğimiz 
organizasyona; İstanbul Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, Gazi Mahallesi 75. Yıl Toplum Merkezi, 
Zeytinburnu Toplum Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi, Sarıyer Belediyesi Aile 
Danışma ve Eğitim Merkezi kurumlarından 120 kadın katıldı. Toplantıda günün anlamını vurgulayan 
konuşmanın sonrasında Film Mor’un “klitoris nedir” filmi gösterildi. Film gösteriminin ardından ise 
Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi Kadın Korosu katılımcılara kadın ağzı türküler ile hoş 
dakikalar yaşattı, katılımcıları neşelendirdi. Koro ekibinin programının sona ermesiyle KSEP 
programını tamamlayan kadınlar sahneye davet edilerek, katılım belgelerini verildi. 
 

 
 



4. İletişim Çalışmaları           

 KSEP Bülten  
KSEP çalışmalarının yer aldığı, KSEP eğitmenlerinin çalışmalarını birbirlerine duyurmak, farklı illerdeki 
KSEP eğiticilerinin ve kurumların çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması amacıyla yılda 3 defa 
hazırlanmak üzere KSEP bülten yayınlanmaktadır. İlki Haziran 2012 den itibaren 4 adet bülten 
hazırlandı. 2013 de Ocak, Mayıs ve Kasım aylarında basılan bülten KSEP eğiticileri, STK’lar ve yerel 
yönetimler ile buluşturuldu. Toplamda 3000 adet bülten basıldı ve dağıtıldı. Bültende illerden KSEP 
haberleri, her sayıda KSEP uygulayan iki kurumun tanıtımı, KSEP eğitimcilerinin KSEP hakkındaki 
görüşleri yer almaktadır.  
 

 
 
 

 Yahoo group  
2010 yılından itibaren aktif olarak KSEP eğiticileri tarafından haberleşme aracı olarak kullanılan yahoo 
group içindeki dosyalar, modüller ve formlar güncellenerek yenileri yüklendi.  
 

 KSEP Facebook 

KSEP facebook sayfası; KSEP’ nı tanıtmak; etkinliklerin bilinirliğini yaygınlaştırmak; kadınlar ve 
çocuklarla ilgili yasa, hak ihlali, sağlık bilgisi, yenilikler, makaleler gibi bilgileri paylaşmak 
amacıyla oluşturulmuştur.  
 

 Basında KSEP  
23 Ekim 2013 de Hayat TV’de Ekmek ve Gül programında KSEP tanıtımı yapıldı. KSEP uygulamasında 

işbirliği yaptığımız yerel yönetimler ve STK’lar tarafından çalışmalar özellikle yerel medyada konu 

edinmektedir.  Haberlere http://www.tapv.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) 
TEMEL İLKELER 

KSEP eğitimcisi olma 

 KSEP eğitimcisi olmak için 10 günlük eğitici eğitiminin tamamına katılmış olmak gerekir.  

 KSEP eğitici eğitimi katılım belgesi, eğitimin ilk 5 günlük bölümünü takiben 6 ay içinde grup açmış ve uygulamaya 
başlamış kişilere verilir.  

 
Grup oluşturma 

 Kurum logosu TAP Vakfı’na iletilir. Vakıf tarafından hazırlanıp gönderilen KSEP afişi görünür şekilde kurumun girişine 
ve uygun yerlerine asılır.  

 Kurum çalışanlarıyla toplantı yapılarak KSEP hakkında bilgi verilir ve kuruma herhangi bir sebeple başvuran kadınların 
eğitimlere yönlendirilmesi istenir.   

 Mahallelere afiş asma, hane ziyareti yapma vb. yöntemler kullanılarak program için kayıt alınır.  

 Gruplara 18-49 yaş arası bekar veya evli kadınlar ile 18 yaş altı evli kadınlar kabul edilebilir.  

 Gruplara akrabalık ilişkisi olan katılımcılar kabul edilmez. Bu kişiler mümkünse ayrı gruplara kaydedilir. 

 Aynı anda birden fazla grup açılacaksa, katılımcıların eğitim düzeyleri dikkate alınarak homojen gruplar oluşturmaya 
dikkat edilir.  

 Eğitimci, grubu oluştururken dil, din, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, eğitim 
durumu, ideolojik görüş, medeni hal, sosyoekonomik durum vb. özellikler bakımından ayrımcılık yapamaz. 

 
Malzeme talebi 

 Tanışma oturumundan 1 hafta önce TAP Vakfı’na bilgi verilerek malzemeler talep edilir. 

 KSEP malzeme setini koruma ve kullanma sorumluluğu eğitimciye aittir.  
 
Ortak grup  

 Tek başına grup açamayan eğitimciler kurumdaki diğer KSEP eğitimcisiyle ortak grup açabilir. 

 Ortak grup çalışmasını en fazla 2 eğitimci birlikte yürütülebilir.  

 Tanışma oturumunda 2 eğitimci de bulunur ve programın birlikte yürütüleceği hakkında gruba bilgi verilir. 

 Modül 2 eğitimci arasında bölüştürülemez. Konu paylaşımı şu şekilde yapılır: Tanışma ve Genel Değerlendirme 
oturumları birlikte yürütülür. Diğer konulardan 5’ini bir eğitimci, 6’sını diğer eğitimci anlatır.   

 
Programı yürütme 

 Eğitimci programı yürütürken “uzman” değil, “eğitimci” rolünde olmalıdır.     

 Eğitimci konuları “öğretmen” değil, “kolaylaştırıcı” olarak aktarmalıdır.   

 Tanışma oturumunun tarihi ile eğitimlerin yeri, günü ve saati TAP Vakfı’na bildirilir. 

 Program kapalı grup çalışması şeklinde yürütülür ve 13 hafta sürer. 

 Tanışma oturumunda konu paylaşımı yapılmaz. Katılımcılarla tanışılır, program hakkında bilgi verilir, kontrat yapılır, 
Görüşme Formu doldurtulur.  

 2. haftadan sonra gruba yeni katılımcı alınmaz.  

 Katılımcılarla haftada 1 defa bir araya gelinir. (Mevsimlik işçilik gibi özel durumlar sebebiyle programı daha kısa sürede 
bitirmek amacıyla haftada 2 konu paylaşılacaksa, pazartesi-cuma gibi birbirine uzak 2 gün seçilir. Böylece katılımcıların 
bilgileri içselleştirmesi ve uygulamaya geçirmesi için gerekli zaman tanınmış olur.)  

 Her oturumda 1 konu paylaşılır.  

 Konu paylaşımında tanışma oturumu metninde belirtilen sırada ilerlenir, konu sırası değiştirilmez.   

 Her konu 90 dakika sürer.  

 Konu paylaşımına geçilmeden önce veya grubun dikkatinin dağıldığı hissedildiği zamanlarda ısınma oyunlarından 
faydalanılabilir.  

 Eğitimci modüllerdeki konuları, ana mesajları ve aktiviteleri değiştiremez veya iptal edemez. Modüllere konu ilave 
edemez.  

 Eğitimci kendi değer ve inanışlarına ters düştüğü gerekçesiyle modüldeki bazı konuları anlatmamazlık yapamaz. 
Modülün tamamını, olduğu gibi uygulaması gerekir. Değer ve inanışlarına ters düştüğü için anlatmak istemediği 
konular, uygulamak istemediği aktiviteler varsa KSEP eğitimciliğini bırakması gerekir. 

 Eğitimci materyalleri değiştiremez veya iptal edemez. Bilgisayar-projeksiyon aleti gibi teknolojik materyaller 
kullanamaz. İsterse modülün amacına ve ana mesajlarına uygun materyaller geliştirerek kullanabilir. Bu 
materyalleri TAP Vakfı eğitim ekibine bildirmeli ve açıklamalıdır.  

 Eğitimci isterse modülün amacına ve ana mesajlarına uygun aktiviteler geliştirerek uygulayabilir. Bu aktiviteleri TAP 
Vakfı eğitim ekibine bildirmeli ve açıklamalıdır.  

 Eğitimci programı yürütürken her katılımcının değerleri, inançları, ideolojik görüşleri ve fikirleri olduğunu kabul 
etmeli ve kişileri yargılamamalı; grup içinde katılımcılar arasında bu konularla ilgili çatışma çıkmaması için gerekli 
durumlarda müdahale etmelidir.  

 Eğitimci programı yürütürken kendi değerlerini, inançlarını, ideolojik görüşlerini ve fikirlerini gruba yansıtmamalı ve 
bunların savunuculuğunu yapmamalıdır.  



 Eğitimci, programı uygularken dil, din, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, eğitim 
durumu, ideolojik görüş, medeni hal, sosyoekonomik durum vb. özellikler bakımından ayrımcılık yapamaz. 

 Eğitimci toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde tutmalı, çocuk istismarını önleme ve engelleme konusunda bilgili 
olmalı, erkek yaş evliliklerine duyarlı olmalı ve her türlü ayrımcılık üzerinde durmalıdır.  

 Eğitimci katılımcıların dış görünüşü veya eksikliği üzerinden konuşmamalı, örnek vermemelidir. 

 Eğitimci verdiği bilgilerle ters düşen davranışlar sergilememeli ve ifade etmelidir.  

 Eğitimci aktivitelere katılım konusunu katılımcıların isteğine bırakmalı, ısrarcı olmamalıdır.   

 Eğitimci bilmediği bir konu hakkında bilgi vermemeli, ”bilmiyorum” diyebilmelidir. 

 Eğitimci, gerekli durumlarda (sağlık hizmeti, hukuki destek, eğitim vb.) katılımcıları ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara 
yönlendirmelidir.  

 Konu paylaşılırken, grubun ve eğitimcinin ihtiyacına göre, uygun zamanlarda 1 veya 2 defa ara verilebilir.  

 Kurumun imkanları dahilinde, aralarda katılımcılara ikramda bulunulabilir.    

 Katılımcıların belge alabilmesi için 13 oturumun en az 11’ine devam etmiş olmaları gerekir.  

 Genel Değerlendirme oturumunda konu paylaşımı yapılmaz. Sırayla her modülün ana mesajları katılımcılarla birlikte 
tekrarlanır, sorular cevaplanır, programla ilgili geri bildirimler dinlenir, katılım belgeleri ve “Kadın Sağlığı” kitapçıkları 
dağıtılır.    

 Kurumun imkanları dahilinde, Genel Değerlendirme haftasında sosyal aktivite (kutlama, film gösterimi, gezi, piknik 
vb.) planlanabilir.   

 
Formlar 

 Tanışma oturumunda doldurtulan Görüşme Formu 2. haftadan sonra karşı ödemeli olarak kargoyla TAP Vakfı’na 
gönderilir.  

 Program bittikten sonra Devam Listesi karşı ödemeli olarak kargoyla TAP Vakfı’na gönderilir.    
 
İzlem süreci 

 KSEP eğitimcisi TAP Vakfı eğitim ekibi tarafından kendi grubunda en az 2 defa izlenir. 

 Eğitimcinin hangi konularda izleneceğine TAP Vakfı eğitim ekibi tarafından karar verilir.  

 İzlem ziyareti öncesinde eğitimciye haber verilir ve grubu bilgilendirmesi istenir.     
 
 
 


