
 

 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

Çevrimiçi Eğitim: CSÜS Bağlamında Lobicilik ve Savunuculuk 

Hizmet Alım Koşulları 

Ref: AB-2020-0012 

I. Hakkımızda 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı 1985 yılında koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 

sunulmakta olan anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarını desteklemek üzere kurulmuştur. 

TAPV cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) alanında toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde hak temelli 

bir yaklaşım ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda cinsel eğitim, güvenli annelik, üreme sağlığı 

riskleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konularında 

çalışmalar yürütmekte ve yerel yönetimler ile işbirliği kurarak hassas grupların cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetlerine erişimini güçlendirmek üzere çalışmaktadır. 

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 “Sivil Toplum Ağlar ve 

Platformlar” hibe programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun 

Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu’nun (CİSÜ) 

örgütsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirilmesi ve savunuculuk faaliyetleri temelinde platformun 

yurttaşlar, STK’lar ve özel sektöre erişiminin ve merkezi ve/veya yerel otoriteler arasındaki stratejik iş 

birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. CİSÜ, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkına ve hizmetlerine 

hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek üzere çalışan uluslararası, ulusal veya yerel sivil toplum 

örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek ortak savunuculuk 

çalışmaları gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  

II. İşin Amacı 

CSÜS alanında çalışan örgütlerin en çok zorluk yaşadıkları alanlardan biri lobicilik ve savunuculuk 

alanıdır. 2000’lerde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın politikalarındaki değişim CSÜS alanında lobicilik ve 

savunuculuk faaliyetlerini olumsuz etkilemiş ve güçleştirmiştir. CSÜS alandaki güncel ihtiyaç ve 

zorlukların sivil toplumdan kamu kurumlarına ve toplumun geneline aktarılabilmesi ve çözüm sürecinin 

kamuyla birlikte örülebilmesi için CİSÜ Platformu’nun ve üyelerinin CSÜS alanında lobicilik ve 

savunuculuk kapasitelerinin yükselmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

Bu eğitimin amacı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında tek tek kuruluşlar bazında ve ağ yapısı içinde 

yapılabilecek lobicilik ve savunuculuk faaliyetleri ve yöntemleriyle ilgili CİSÜ Platformu’nun ve üyelerinin 

kapasitelerini geliştirmek, onlara bu alanda güncel bilgiler ve yeni perspektifler sunmaktır.  

 

III. İşin Tanımı 

 

Alınacak hizmet “Çevrimiçi Eğitim: CSÜS Bağlamında Lobicilik Savunuculuk” için hazırlıklar, 

uygulama ve raporlama süreçlerini kapsamaktadır. İşin ayrıntıları aşağıdaki gibidir:  

 



Eğitim Zoom platformu üzerinden, bir eğitmen ve bir teknik kolaylaştırıcı tarafından yürütülecektir. 26 

üye STK’den birer temsilcinin katılması hedeflenmektedir. Katılımcıların katılımını artırmak için etkili 

kolaylaştırıcılık beklenmektedir.  

 

Hazırlık aşaması: Üyelerden geribildirimler alınarak ihtiyaçların belirlenmesi, eğitim modüllerinin 

planlanması, takvimlenmesi ve teknik hazırlıkların tamamlanmasını içerir.  

 

Uygulama aşaması: Eğitim 3 modülden oluşacaktır. Eğitimlerin görüntü kaydı alınacaktır. 3 modülün 

ardından, eğitimin verimini ölçmek ve geribildirim almak için bir takip çalışması yapacaktır.  

 

Raporlama aşaması: Eğitim oturumlarının kayıtları katılımcılarla paylaşılacaktır. Eğitim içeriğinin yazılı 

çıktıları katılımcılarla ve proje ekibiyle paylaşılacaktır. 3 eğitim modülü ve takip çalışmasının sonuçları 

proje ekibine raporlanacaktır. Takip çalışması ve raporlama sürecinde, CİSÜ Platformu Güçlendirme 

Projesi’nin izleme-değerlendirme uzmanıyla birlikte çalışılacak, anket soruları için destek alınacaktır.  

Eğitim içeriğinin aşağıdaki soruların yanıtlanması beklenmektedir:  

● Türkiye’de CSÜS alanında savunuculuk yapmak için araçlarımız nelerdir? Toplumsal cinsiyet 

ve CSÜS alanındaki ulusal mevzuat, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler veya 

dahil olduğu mekanizmalar nelerdir? Var olan mevzuat, sözleşme ve mekanizmalara dayanarak 

Türkiye’de karar vericilere nasıl savunuculuk/lobicilik yapılabilir? Kamuoyu nasıl oluşturulur? 

Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş iyi örnekler nelerdir? Fırsatlar, riskler, zorluklar nelerdir? 

● Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve BM düzeyinde CSÜS alanında var olan mekanizmalar 

nelerdir? Bu mekanizmalara erişim nasıl sağlanır, bu alanlarda savunuculuk ve lobicilik nasıl 

yapılır? Ulusal ve uluslararası süreçler birbirine nasıl bağlanır? Bu alanda var olan uluslararası 

savunuculuk ağları hangileridir? 

● CSÜS alanında izleme nasıl yapılır? Gösterge nasıl oluşturulur? Etkili rapor, politika belgesi, 

“fact sheet” nasıl yazılır? 

 

Hizmet verenin eğitim süreçleri boyunca TAPV proje ekibi ile işbirliği içerisinde çalışması, her 

aşamada geribildirimler ve öneriler doğrultusunda gerekli revizyonları gerçekleştirmesi 

beklenmektedir. 

 

IV. İşin Süresi 

İşin tahmini başlangıç tarihi 05.04.2021, bitiş tarihi ise 07.05.2021’dir. Hazırlık, uygulama ve raporlama 

süreçlerinin bu süre zarfında tamamlanması öngörülmektedir. 

V. Nitelikler 

İlgili hizmeti sunacak kurum ve/ya kişilerden beklenen nitelikler aşağıdaki gibidir:  

● Eğitmenin sivil toplum kuruluşlarıyla en az 7 yıllık çalışma deneyimi olması 

● Eğitmenin lobicilik ve savunuculuk çalışmalarında en az 5 yıllık deneyimi bulunması 

● Eğitmenin sivil toplumda eğitim tasarlama, uygulama ve raporlama konusunda en az 3 yıllık 

deneyimi bulunması  

● Eğitmenin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları ve/ya toplumsal cinsiyet alanlarında 

deneyimi olması 

 

VI. Tekliflerin Değerlendirilmesi 



Teklifler, adayların nitelikleriyle ilgili yeterlik kriteri ve teklifte sunulan bütçeyle ilgili mali kritere göre 

kümülatif analiz yöntemiyle değerlendirilecek, toplamda en yüksek puanı alan aday seçilecektir. 

Yalnızca teknik açıdan yüzde 49 ve üzeri puan alan adaylar mali değerlendirmeye tabi tutulacaktır.   

Yeterlik Kriteri (60%): Teknik öneri yeterince ayrıntılı olmalı; işin amaç ve kapsamını, çalışanların 

rollerini ve sorumluluklarını, taslak çalışma programını, kullanılacak yöntemi ve stratejiyi içermelidir. 

(%35) Takım üyelerinin profili Hizmet Koşulları’nda belirtilen “Beklenen Nitelikler” ile uyuşmalıdır. 

(%25) Vakıf, karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak, önerilen metodoloji ve uygulamayla ilgili değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. 

Mali Kriter (%40): Sunulan mali teklif, tahmini giderleri gösteren ayrıntılı bir bütçe içermelidir. 

VII. Şartlar ve Koşullar 

Teklif dosyasında teklif mektubu, doldurulmuş Tedarikçi Bilgi Formu ve eğitmen CV’leri yer almalıdır. 

Finansal teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden KDV hariç günlük brüt olarak 

TL bazında verilecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi 23.04.2021 gün sonuna kadar olmalıdır. Belirtilen 

bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklifler ve eklerinin 29 Mart 2021 Pazartesi saat 17.00’ye kadar info@tapv.org.tr adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 


