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1984-1985 yıllarında, Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü düzenlediği üç ayrı 
konferansta farklı çevrelerden uzmanları bir 
araya getirerek nüfus sorunlarını tartışmıştı. 
Gazetecilerden akademisyenlere, ilahiyatçı-
lardan iktisatçılara, sendikacılardan sağlıkçı-
lara, iş insanlarından üst düzey kamu yöneti-
cilerine dek pek çok isim, bu konferanslarda 
buluştu. İş dünyasının öncü ismi Vehbi Koç da 
konferansın katılımcıları arasındaydı. Yaptığı 
konuşmada konuyu uzun zamandır derinle-
mesine incelediğini söyleyerek, düşündüğü 
yeni girişimden ilk kez orada söz etti. Yeni bir 
vakfın kuruluş haberi, 7 Şubat 1985 tarihli kon-
feransta verildi. Vehbi Koç, bu teşebbüse ina-
nanlardan destek istedi:

“Hızla artan nüfusumuzun, memleketimizin 
sosyal ve ekonomik hayatına olan tesirlerini, 
10 seneden beri muhtelif vesilelerle yaptığım 
konuşmalarda daima ön plana çıkarmaya 
çalıştım. 30 Mart 1984 tarihinde Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrıldıktan 
sonra, memleketime bu alanda da faydalı bir 
hizmet vermek gayesiyle, konuyu, bugünkü 
şartlar içinde daha da derinlemesine incele-
meye yöneldim. […]

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan an-
ladığıma göre, bu konu 1965 senesinde ele 
alınmış, beş yıllık kalkınma planlarımıza ko-
nulmuş, takibi Sağlık Bakanlığı’na verilmiş ve 
bazı dernekler kurulmuştur. Bütün iyi niyetli 
çalışmalara rağmen hedefe varılamamıştır. 
[…]

Ben ileri yaşıma rağmen bu davaya sarıl-
ma kararındayım. Düşüncem, bu teşebbüse 
inanmış iş adamlarının, işçi ve işveren kuru-
luşları başkanlarının destekleri ve vazife al-
maları ile bir vakıf kurmak, bu çetin ve uzun 
vadeli işte hükümetlerimize yardımcı olmak 
ve konu ile ilgilenen Sağlık Bakanlığı, üniver-

siteler ve derneklerle işbirliği yaparak hede-
fe varmaktır. Zira yapılan araştırmalara göre 
bazı memleketlerde aile planlaması çalışma-
larında özel sektörün kurduğu teşekküller çok 
daha başarılı ve etkili olmuşlardır.”

Vehbi Koç, nüfus ile ekonomik ve sosyal kal-
kınma arasındaki ilişkiyi 1970’lerin başında in-
celemeye başlamıştı. Kendi ifadesiyle, “geliri 
artmadan nüfusu artan ailelerin sağlık, eği-
tim ve refah düzeyinin gittikçe olumsuz bir 
seyir içine girdiğini” gözlemlemiş, konunun, 
demokratik yönetimden toplumun medeni-
yet seviyesine kadar olan etkisini fark etmişti. 
Bizzat katıldığı sempozyumlar, konferanslar, 
uzman kişilerle yaptığı fikir alışverişleri, onu, 
“bir ailenin refahı ve sağlığı ile bir ülkenin re-
fahı ve sağlığı yakından ilişkilidir,” inancına 
eriştirmişti.

1985 yılı Kasım ayında Türkiye Aile Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı kuruluyor; yönetim kuru-
lu başkanı olan Vehbi Koç, geliştirilen proje-
lerden kaynak yaratmaya kadar bütün ça-
lışmalarla yakından ilgileniyordu.  Kaynak 
yaratmaya yönelik seyahatlerinden biri o 
zaman çalışmakta olduğum Bursa’ya olmuş, 
1987 yılında yaptığı seyahatte şehrin önde 
gelen iş insanları bir araya gelmiştik. Toplan-
tıda yaptığı konuşma konuya olan bağlığını 
ve heyecanını güçlü bir şekilde yansıtıyordu.  

1994 yılına kadar yönetim kurulu başkanı son-
ra da şeref üyesi olarak Vakfın tüm çalışmala-
rını yakından takip eden Vehbi Bey,  sözcülük 
ve savunuculuk alanındaki liderliğini onu kay-
bettiğimiz 1996 yılında kadar sürdürmüştür.  
Kuruluşundan bu yana geçen 35 yıllık dönem-
de Vakfımız değişen toplumsal dinamiklere ve 
ihtiyaçlara göre faaliyetlerini yeniden düzen-
lerken, onun temel ilkesi olan toplumsal fayda 
yaratma odağını korumaya devam etmiştir.

Temel Kamil Atay
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, ana 
ekseni kalkınma ve nüfus ilişkisi olan bir baş-
langıç noktasından yola çıkmış, ancak dün-
yanın  ve  Türkiye’nin geçirdiği değişimin bir 
parçası olarak bugün hak temelli bir yakla-
şımla, koruyucu sağlık kapsamında, kadınlar 
başta olmak üzere tüm kırılgan grupların bil-
giye ve hizmetlere erişimini desteklemek üze-
re çalışmalarına devam etmektedir.

1994 yılında gerçekleştirilen Kahire Birleş-
miş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı (ICPD), anne-çocuk sağlığı ve aile 
planlaması hizmetlerini “üreme sağlığı” kav-
ramı altında yeniden çerçeveleyerek, tüm 
bireylerin yaşam boyu cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşı-
mı gündeme getiriyordu. Ülkemizin de aktif 
olarak katıldığı ve desteklediği konferansta 
179 ülkenin üzerinde ortaklaştığı Eylem Planı, 
aradan geçen 25 yıla karşın öncü niteliğini ko-
rumaktadır. 2019 yılında ICPD+25 Nairobi Zir-
vesi’nde buluşan ülkeler, anne-bebek ölüm-
lerinin azaltılması, kız çocuklarının eğitime 
katılımlarının artması gibi olumlu kazanım-
lara karşın halen çözüm bekleyen konuların 
altını çizdiler. Kadına yönelik şiddetin sonlan-
ması, anne ölümlerinin sıfırlanması, karşılana-
mayan aile planlaması hizmetleri konusunda 
adımlar atılması ve kız çocuklarının – gençle-
rin haklarının ortak konular olarak öne çıktığı 
konferansta; sivil toplum örgütleri çözümler 
için kararlılıklarını, uluslararası kuruluşlar des-
teklerinin devamını vurgularken,  ülke resmi 
delegasyonları da hedeflerini paylaşarak Ey-
lem Planı’na bağlılıklarını tazelediler.

Vakfımız 1994 yılı sonrasında çalışmalarını 
üreme sağlığı kapsamında genişletmeye yö-
nelik adımlar atmış; ülkemizde de sektörler 
arası işbirliğiyle uygulamaya taşınan bu yeni 
paradigmanın bir parçası olmuştur. Koruyucu 

sağlık perspektifiyle geliştirilen projelerimiz, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini ve cinsel haklar 
ve üreme haklarını güçlendirme yaklaşımını 
öncelemiştir. Kurumsal işbirlikleri faaliyetle-
rimizin temel stratejisi olmuş, işbirliği ağımız 
giderek genişlemiştir. Bugün yerel yönetim-
lerden okullara, meslek kuruluşlarından sivil 
toplum örgütlerine uzanan işbirliklerimiz sür-
dürülebilirlik konusundaki en güçlü yanımızdır.

Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları  (CİSÜ) 
Platformu, 2013 yılında Kahire Eylem Planı 
çerçevesinde bir araya gelen küçük bir sivil 
toplum girişiminin devamı niteliğinde, haliha-
zırda 26 sivil toplum örgütünün üyesi olduğu 
bir ağ olarak, güçlenerek ve etkisini yaygın-
laştırarak bu alanın görünürlüğü artırmayı ve 
hak savunuculuğu yapmayı hedefliyor. Sek-
retaryasını 2020 yılından başlayarak 3 yıl bo-
yunca Vakfımızın yürüteceği CİSÜ Platformu 
cinsel sağlık alanındaki temel sorunları, kırıl-
gan grupların hizmetlere erişim deneyimleri-
ni ve ilgili kurum ve uzmanların yaklaşımlarını 
veriye dayalı bir şekilde izleyerek; raporlar, 
tartışmalar, kampanyalar ve yerel çalışma-
larla gündeme getirecek, haklara ve hizmet-
lere erişimi destekleyecek.

35. yılımızda program alanlarımız altında yü-
rüttüğümüz projeleri çeşitlendirme ve yaygın-
laştırmaya yönelik çabalarımız sürüyor. Küçük 
ama kararlı bir uygulama ekibi, yönetim kuru-
lumuzun desteği ve uygulama ortaklarımızın 
güveniyle çalışmalarımız devam edecek. Bu 
sürece kattıkları değer için tüm paydaşlarımı-
za, danışmanlarımıza, TAP Vakfı ekibine ve bu 
ekibin bir parçası olan eğiticilerimize, atölye-
lerimize katılan öğretmenler ve psikolojik da-
nışmanlara, gençlere, ergenlere,  kadınlara ve 
gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Nurcan Müftüoğlu
Genel Koordinatör
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35. 
Yılımızda



1985 yılında Vehbi Koç’un önderliğinde bir grup 
iş insanı, akademisyen, işçi ve işveren kuruluşu 
temsilcisi tarafından kurulan Türkiye Aile Sağ-
lığı ve Planlaması (TAP) Vakfı, koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamında sunulmakta olan an-
ne-çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışma-
larını desteklemeyi amaçlıyordu.

1965 yılında kabul edilen Nüfus Planlaması Ka-
nunu ile kişilere istediği zaman ve istedikleri 
sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü tanınmış-
tı.  1983 yılında yasal düzenleme anlamında 
ikinci bir adım atılarak, cerrahi yöntemlerin 
de eklenmesiyle aile planlaması yöntem se-
çenekleri artırılmış, 10 haftaya kadar olan ge-
beliklerin isteğe bağlı olarak sonlandırılması 
yasalaşmıştı.  Anne-bebek ölüm oranlarını 
azaltmaya yönelik kamusal hizmetlerin yay-
gınlaştırılmaya çalışıldığı yıllarda TAP Vakfı 
özel sektörün de bu alanda sorumluluk alması 
gerektiği inancıyla, Sağlık Bakanlığı’nın alan-
daki çalışmalarına destek vermek üzere pro-
jeler geliştirmeye başladı.

1994 yılında Kahire’de gerçekleştirilen Birleş-
miş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı bu 
alana “üreme sağlığı” kavramı altında daha 
bütünsel yaklaşılmasını sağlamış ve üreme 
haklarına erişimi odağına alan bir hizmet yak-
laşımı tüm ülkeler için ortak bir strateji olarak 
belirlenmişti. Üreme sağlığı kapsamında; cin-
sel eğitim, güvenli annelik, üreme sağlığı risk-
leri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık 
ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar çalışma 

alanımıza dahil edilmiş, toplumsal cinsiyet 
eşitliği temelinde hak temelli bir yaklaşımın 
programlarımıza yön vermesi hedeflenmişti.

2000’li yıllardan başlayarak ergenler ve genç-
ler de çalışma gruplarımıza katılmış, akran  
projeleriyleüniversiteli gençlere, okul temelli 
cinsel sağlık eğitimleriyle ergenlere ve öğret-
menlere yönelik eğitim çalışmaları başlamıştı. 
Anne ve bebek ölüm oranlarının azaltılması 
yaygın ve kararlı çabaları gerektirmiş, TAP Vak-
fı güvenli annelik programları ile hem gebe ve 
lohusalara ile sağlık hizmet sunucularına yöne-
lik eğitim programları uygulamış hem de top-
lum temelli saha çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Genç nüfusun cinsel sağlık alanındaki ihtiyaç-
larını karşılamak konusundaki yapısal eksiklik-
ler ve nüfus hareketliliğin yüksek olması cin-
sel riskleri gündeme getirmekte, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar ve HIV yayılımı giderek 
artmaktadır. Cinsel sağlık konusunda bilinç 
yükseltmeye, danışmanlık ve tarama hizmet-
lerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çabaları 
desteklemeye çalışıyoruz.

Yerel yönetimler her zaman halkın öncelikli 
ihtiyaçlarına çözüm üretme konusunda çaba 
harcamış, son yıllarda kadınlara ve çocuklara 
yönelik hizmetler giderek artmıştır. TAP Vakfı 
ülke düzeyinde belediyeler ile geliştirdiği işbir-
likleri kapsamında kadınları ve kız çocuklarını 
güçlendirme amacıyla farkındalık ve eğitim 
çalışmaları başlatmıştır.

Tarihçemiz
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İşyeri ve fabrikalarda aile 
planlaması çalışmaları

1989-2001

1987-1989

TAP  Vakfı’nın öz 
kaynaklarıyla sağlık 
merkezleri kurulması ve 
Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesi

İstanbul’da kolay erişilebilir 
sağlık hizmeti sunan kadın 
sağlığı merkezlerinin 
kurulması

1987-1989

Mavi Ev Kampanyası’nın 
ikinci aşamasında 
aile planlaması 
yöntemlerinin tanıtımı  

1991-1993

Diyarbakır Anne Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması 
Merkezi’nin kurulması

Türkiye’nin ilk aile planlaması 
kampanyası olan Mavi Ev 
Kampanyası’nın tüm televizyon 
kanallarında yayınlanması 

1988-19891987-1989

Adana’da göçer 
işçiler için temel 

sağlık ve aile 
planlaması hizmet 

sunumu  

1988-1993

Dünden Bugüne
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İşyeri ve fabrikalarda aile 
planlaması çalışmaları

1989-2001

1987-1989

TAP  Vakfı’nın öz 
kaynaklarıyla sağlık 
merkezleri kurulması ve 
Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesi

İstanbul’da kolay erişilebilir 
sağlık hizmeti sunan kadın 
sağlığı merkezlerinin 
kurulması

1987-1989

Mavi Ev Kampanyası’nın 
ikinci aşamasında 
aile planlaması 
yöntemlerinin tanıtımı  

1991-1993

Diyarbakır Anne Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması 
Merkezi’nin kurulması

Türkiye’nin ilk aile planlaması 
kampanyası olan Mavi Ev 
Kampanyası’nın tüm televizyon 
kanallarında yayınlanması 

1988-19891987-1989

Adana’da göçer 
işçiler için temel 

sağlık ve aile 
planlaması hizmet 

sunumu  

1988-1993

İslamiyette 
Aile Planlaması 
Konferansı

1995

İstanbul’da 
topluma dayalı 
sağlık hizmeti  
uygulamaları

1991-1996
Kondom için Sosyal 
Pazarlama Projesi

1994-1999

Kadın Sağlığı ve Aile 
Planlaması Hizmet 
Sistemi ile aile planlaması 
hizmetlerini uygun 
�yatlarla sunan bir hizmet 
ağı oluşturulması

1995-1998

Kadının eğitimi, sağlığı ve yasal 
hakları için çalışan Kadın İçin 
Destek Oluşturma Grubu  

Gebeliği önleyici 1 
aylık ve 3 aylık iğneler 
için Sosyal Pazarlama 
Projeleri

1998-19991995-2004

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Bünyesinde 
Aile Planlaması Eğitim 
Çalışmaları

1998-2000

Yerel Medya ile 
Cinsel Sağlık Projesi

1997-1999

Yerel Medya ile Kadının 
Üreme Sağlığının 
Desteklenmesi Projesi

1998-2000

Denizli Aile Sağlığını 
Geliştirme Projesi

Marmara Bölgesi’nde Deprem 
Dönemi Sağlık Hizmet Sunumu ve 
yeniden yapılandırma çalışmaları

1999-2002

1998-2006
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İslamiyette 
Aile Planlaması 
Konferansı

1995

İstanbul’da 
topluma dayalı 
sağlık hizmeti  
uygulamaları

1991-1996
Kondom için Sosyal 
Pazarlama Projesi

1994-1999

Kadın Sağlığı ve Aile 
Planlaması Hizmet 
Sistemi ile aile planlaması 
hizmetlerini uygun 
�yatlarla sunan bir hizmet 
ağı oluşturulması

1995-1998

Kadının eğitimi, sağlığı ve yasal 
hakları için çalışan Kadın İçin 
Destek Oluşturma Grubu  

Gebeliği önleyici 1 
aylık ve 3 aylık iğneler 
için Sosyal Pazarlama 
Projeleri

1998-19991995-2004

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Bünyesinde 
Aile Planlaması Eğitim 
Çalışmaları

1998-2000

Yerel Medya ile 
Cinsel Sağlık Projesi

1997-1999

Yerel Medya ile Kadının 
Üreme Sağlığının 
Desteklenmesi Projesi

1998-2000

Denizli Aile Sağlığını 
Geliştirme Projesi

Marmara Bölgesi’nde Deprem 
Dönemi Sağlık Hizmet Sunumu ve 
yeniden yapılandırma çalışmaları

1999-2002

1998-2006
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Şırnak’ta aile sağlığını 
geliştirme çalışmaları

2001-2003

Vehbi Koç 
Güneydoğu Aile 

Sağlığı Projesi

2003-2006

Yerel Yönetimler İşbirliği ile 
Üreme Sağlığı Hizmetleri ve 
Eğitimleri Projesi

2004-2006

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde 
Nüfus, Uluslararası Göç ve 
Üreme Sağlığı Uluslararası 
Konferansı

2004

Güvenli anneliği 
destekleyen Dikkat Bebek 
Var Kampanyası

2006-2007

Akran Eğitimleri ile Cinsel 
Sağlık Projesi

2004-2007

Diyarbakır Cezaevi İnfaz 
Memurlarına Üreme 
Sağlığı Eğitici Programı

İstanbul Güvenli Annelik 
Eğitim ve Danışmanlık 
Programı

2004-2006

2008

Batman’da üreme 
sağlığı hizmetleri

2000-2003

Halk Eğitim Merke-
zleri’nde aile sağlığını 
destekleyici eğitici 
eğitimleri 

1999-2010

1999-2002
Düzce-Kaynaşlı Topluma 
Dayalı Sağlık Hizmetleri Projesi
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Şırnak’ta aile sağlığını 
geliştirme çalışmaları

2001-2003

Vehbi Koç 
Güneydoğu Aile 

Sağlığı Projesi

2003-2006

Yerel Yönetimler İşbirliği ile 
Üreme Sağlığı Hizmetleri ve 
Eğitimleri Projesi

2004-2006

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde 
Nüfus, Uluslararası Göç ve 
Üreme Sağlığı Uluslararası 
Konferansı

2004

Güvenli anneliği 
destekleyen Dikkat Bebek 
Var Kampanyası

2006-2007

Akran Eğitimleri ile Cinsel 
Sağlık Projesi

2004-2007

Diyarbakır Cezaevi İnfaz 
Memurlarına Üreme 
Sağlığı Eğitici Programı

İstanbul Güvenli Annelik 
Eğitim ve Danışmanlık 
Programı

2004-2006

2008

Batman’da üreme 
sağlığı hizmetleri

2000-2003

Halk Eğitim Merke-
zleri’nde aile sağlığını 
destekleyici eğitici 
eğitimleri 

1999-2010

1999-2002
Düzce-Kaynaşlı Topluma 
Dayalı Sağlık Hizmetleri Projesi
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2006-2015 
Kız Öğrenci Yurtları Ergen 
Sağlığı Eğitim Programı

Güvenli Annelik Eğitim ve 
Danışmanlık Programı
İl Sağlık Müdürlükleri İşbirliğiyle
Güvenli Annelik Uygulamaları – Bartın, 
Bursa, Çanakkale Diyarbakır, Düzce, 
Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, İzmir, 
Kırklareli, Kilis, Mardin, Ordu, Rize, 
Şanlıurfa, Trabzon, Van
Güvenli Annelik Saha Çalışmaları - 
Diyarbakır, Van

PDR için Cinsel Eğitim 
Çalıştayları

2010-halen

Şanlıurfa’da Gençlerin 
Güçlendirilmesi Projesi 

2012–2014

Kahire+20 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hede�eri Platformu 

2013–2019

Kadın Sağlığı Çalıştayları 
İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul

2015-2017

GAP İdaresi ÇATOM’lar 
İşbirliğiyle Güvenli Annelik 

Saha Çalışması

2016-halen

2007–2017

Filizlerin Mucizeleri
2017–2018

Hayallerimizi Kodluyoruz
2018–2019

Yerel Yönetimler ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 

2018–2019

Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum Programı

2015–2017

Güvenli Test ve 
Danışmanlık Merkezleri 
(GDTM) Destek 
Çalışmaları

2017-halen

Üniversitelerde HIV-AIDS 
Farkındalık Çalışmaları

2015-halen
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2006-2015 
Kız Öğrenci Yurtları Ergen 
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Çalıştayları

2010-halen

Şanlıurfa’da Gençlerin 
Güçlendirilmesi Projesi 

2012–2014

Kahire+20 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hede�eri Platformu 

2013–2019

Kadın Sağlığı Çalıştayları 
İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul

2015-2017

GAP İdaresi ÇATOM’lar 
İşbirliğiyle Güvenli Annelik 

Saha Çalışması

2016-halen

2007–2017

Filizlerin Mucizeleri
2017–2018

Hayallerimizi Kodluyoruz
2018–2019

Yerel Yönetimler ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 

2018–2019

Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum Programı

2015–2017

Güvenli Test ve 
Danışmanlık Merkezleri 
(GDTM) Destek 
Çalışmaları

2017-halen

Üniversitelerde HIV-AIDS 
Farkındalık Çalışmaları
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2006-2015 
Kız Öğrenci Yurtları Ergen 
Sağlığı Eğitim Programı

Güvenli Annelik Eğitim ve 
Danışmanlık Programı
İl Sağlık Müdürlükleri İşbirliğiyle
Güvenli Annelik Uygulamaları – Bartın, 
Bursa, Çanakkale Diyarbakır, Düzce, 
Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, İzmir, 
Kırklareli, Kilis, Mardin, Ordu, Rize, 
Şanlıurfa, Trabzon, Van
Güvenli Annelik Saha Çalışmaları - 
Diyarbakır, Van

PDR için Cinsel Eğitim 
Çalıştayları

2010-halen

Şanlıurfa’da Gençlerin 
Güçlendirilmesi Projesi 

2012–2014

Kahire+20 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hede�eri Platformu 

2013–2019

Kadın Sağlığı Çalıştayları 
İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul

2015-2017

GAP İdaresi ÇATOM’lar 
İşbirliğiyle Güvenli Annelik 

Saha Çalışması

2016-halen

2007–2017

Filizlerin Mucizeleri
2017–2018

Hayallerimizi Kodluyoruz
2018–2019

Yerel Yönetimler ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 

2018–2019

Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum Programı

2015–2017

Güvenli Test ve 
Danışmanlık Merkezleri 
(GDTM) Destek 
Çalışmaları

2017-halen

Üniversitelerde HIV-AIDS 
Farkındalık Çalışmaları

2015-halen Misyonumuz
Bireylerin yaşam kalitesini 

yükseltmek, kadınların ve kız 

çocuklarının bilgiye erişimini 

artırmak için toplumsal cinsiyet 

eşitliği temelinde çalışmaktır.

Vizyonumuz
Eşitlikçi ve sürdürülebilir bir 

kalkınma sürecine katkıda 

bulunmaktır.
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Yerel kurumlar ve kamuyla işbirliği

Yerel koşulları dikkate alan çözümler üretebilmek 

için, işbirliğimizi sürecin en başında kuruyoruz. 

Sorunu birlikte saptıyor, çözüme yönelik adımları 

birlikte tasarlıyor ve her adımda yan yana dura-

bilmemizi sağlayan stratejiler geliştiriyoruz.

Ortak hedef, esnek uygulamalar

Ülke çapında alanımıza ilişkin ortak strateji ve 

hedefleri gözetirken, yerelin farklı öncelik ve ihti-

yaçlarına kolaylıkla uyum sağlayabilen esnek ça-

lışma modelleri oluşturuyoruz.

Devredilebilirlik

Yerel kurumlara ve sivil toplum örgütlerine ko-

layca entegre edilebilecek modeller sayesinde 

çalışmaların sürdürülebilirliğini artırırken, bu ku-

rumlardaki tüm katılımcılara düzenli destek su-

nuyoruz.

Yaklaşımımız

Niteliğe ağırlık veren yaklaşım

Rakamların ardındaki insani gerçekleri gözete-

rek, sadece bilgi paylaşımını değil, aynı zamanda 

kalıcı bir dönüşümü hedefleyen projeler üretiyo-

ruz. Çalışmalarımızın tüm adımlarında nitelik vur-

gusuyla hareket ederek, bilgiyi dönüştürücü bir 

güce çevirmeyi hedefliyoruz.



Topluma dayalı sağlık hizmet modeli

İhtiyaçlara uygun kazanımların yaygınlaşabilme-

si için toplumun tüm kesimlerinden katılımcılarla 

aktif olarak çalışırken, kapsamlı bilgi paylaşımı, 

materyal ve danışmanlık desteği sunuyoruz.

Kolaylaştırıcılık rolü

Çalışma gruplarımızda etkileşime ve deneyim 

paylaşımına önem veren, kolaylaştırıcılığa dayalı, 

eşitlikçi bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Güvenilir etki ölçümü

Birlikte yarattığımız etkiyi ölçümleyebilmek ama-

cıyla niteliksel ve niceliksel izleme ve değerlendir-

me çalışmaları yürütüyoruz.

Gereksinim odaklı eğitimler

Gerek yetişkinlerin gerekse çocukların eğitim ha-

yatlarında kendilerine sunulmayan fakat yaşamı 

koruyucu ve iyileştirici nitelikteki bilgileri kapsa-

yan programlarımızla, bireylerin hayatlarındaki 

bir boşluğu doldurmayı ve mevcut eğitim kaza-

nımlarını tamamlayıcı bir rol üstlenmeyi amaçlı-

yoruz.
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Mütevelli Heyeti
Başkan Prof. Dr. 

Mustafa Baran Tuncer
Başkan Yrd. 

Temel Kamil Atay

Üyeler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bşk.

Türkiye İşçi Sendikaları Konf. Bşk.
Türkiye İşveren Sendikaları Konf. Bşk.

Türkiye Ziraat Odaları Birl. Bşk.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konf. Bşk.

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

A.Alaiddin Gazioğlu
Aydın Doğan

Ayşe Ahu Akçal
Bülent Eczacıbaşı

Caroline N. Koç
Dalia Garih

F.İdil Mimaroğlu
Jak V. Kamhi
Kamil Yazıcı

M.Haluk Özsaruhan
Murat F.Özakat
Mustafa Adanır
Nurettin Koçak
Osman Boyner

Prof.Dr.Ali Doğramacı
Prof.Dr.Ayşe Nurdagül Akın

Prof.Dr Selçuk Erez
Selçuk Yaşar

Talha Öztekin
Ümran G.Üzümcü

Yaşar Yaşer
Zafer Nuri Eraslan
Zeynep Hamedi

Zehra Zeynep Dereli

Yönetim Kurulu
Başkan 

Temel Kamil Atay
Başkan Vekili 

Prof.Dr.Mustafa Baran Tuncer

Üyeler
Gül Zeynep Göğüş
Nevzat Tüfekçioğlu
Nurcan Müftüoğlu

Nuri Mehmet Çolakoğlu
Prof.Dr.Ayşe Nurdagül Akın

Prof.Dr.Mithat Erenus
Saime Nazan Moroğlu

Timur Cengiz Yılmazyavuz
Yeşim Pınar Kitapçı

Denetçiler
Kemal Uzun

Murat Çağlar
Tülin Taşeli
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Danışma Kurulu

Prof.Dr.Ayşe Akın
Kadın Hastalıkları - Doğum ve 

Halk Sağlığı Uzmanı

Başkent Üniversitesi,
Prof.Dr.Mithat Erenus
Kadın-Doğum Uzmanı

Prof. Dr.Onur Karabacak
Kadın-Doğum Uzmanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Doğum Anabilim Dalı 

Prof.Dr.Sinan Ozalp
Kadın-Doğum Uzmanı

Prof.Dr.Nuray Özgülnar
Halk Sağlığı Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Nazmi Algan 
Dr. Güneş Tomruk

Ekibimiz
Genel Koordinatör
Nurcan Müftüoğlu

Genel Koordinatör Yardımcısı
Seda Çavuşoğlu

İdari İşler ve Finans Müdürü
S. Gülseren Yorulmaz

Program Koordinatörleri
Zeynep Asuman Dener, Hazal Günel, 

Zeynep Kayacan
CİSÜ Platformunu Güçlendirme Projesi 

Koordinatörü 
Yonca Cingöz

Üreme Sağlığı Eğitimcisi
Nurşen Kanbur

Cinsel Sağlı Bilgi Hattı Danışmanı
Nesrin Sağ

İletişim Sorumlusu
Pınar Karabağ

Muhasebe Sorumlusu
Gönül Düztepe
Ofis Sorumlusu

Tülay Ataser
Lojistik Asistanı
Cemil Dündar
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2020 Yılı 
Faaliyetlerimiz
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Kadın Sağlığı Eğitim 
Programı (KSEP)

Kadın Sağlığı Eğitim Progra-
mı, öncelikle imkânları kısıtlı 
bölgelerde yaşayan, eğitim 
ve gelir düzeyi sınırlı kadın-
lara yönelik bir “kadından 
kadına destek” progra-

mıdır. Kadınların yaşam ortam-
larını iyileştirecek koruyucu sağlık davranış-
larının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından 
hizmet talep etme bilincinin artırılması ama-
cıyla oluşturulmuştur.

Bugüne dek kadınlara yönelik sağlık eğitim-
lerimizde doğru bilgiye ve sağlık hizmetlerine 
erişmekte güçlük çeken birçok kadınla tanıştık. 
Hemen hepsi güvenecekleri bir ortamda doğ-
ru bilgiyle desteklenmek istediklerini söylediler.  
Kadın haklarını temel alan, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ilkelerinin yanı sıra çocuk ve insan hak-
larıyla uyumlu bir program olan Kadın Sağlığı 
Eğitim Programı, kadınların kendilerini ifade 
edebilecekleri bir ortam yaratılarak sunulan 
bir eğitimdir. Kadınlar ihtiyaçlarına uygun, 
güncel ve kolaylıkla uygulanabilen bilgileri, 
kendi yaşamlarında karşılık bulan bir şekilde 
edinirler.

TAP Vakfı olarak işbirliği yaptığımız ku-
rumlar tarafından belirlenen eğitimciler 
aracılığıyla eğitim programlarımızı yay-
gınlaştırıyoruz. Eğitimcileri çok yönlü bir 
eğitimci eğitimine dahil ederek saha uy-

gulamalarına hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. 
Eğitim materyalleri, süpervizyon çalışmaları ve bilgi 
tazeleme eğitimleriyle eğitimcilerimize sürekli destek 
sağlıyor ve kurumlar düzeyinde programın sürdürü-
lebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Programlar

Kadınları Güçlendirme Programı
Kadınlarla birlikte yürüttüğümüz her çalışmada, 
gerçek güçlenmenin kadın yaşamının düşünsel, 
duygusal, ekonomik ve politik boyutlarına dokuna-
rak ilerleyen bütünsel bir süreç olduğunu deneyim-
lemekteyiz. Bu güçlenme sürecine, kadınların kendi 
yaşamlarına yön verebilmelerine ve kapasitelerini 
geliştirmelerine destek olarak katkı sunuyoruz. Ye-
relde kurduğumuz işbirlikleriyle bu süreci destek-
leyecek koşulların yaratılmasını, çalışmaların yay-
gınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini hedefliyoruz. 
Kadınları Güçlendirme Programı kapsamında ka-
dınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgisi ve da-
nışmanlığı, iş hayatına katılım sürecinde psikosos-
yal destek sunarak güçlenmelerini destekliyoruz.
2020 yılında eğitim ve seminer programlarımız-
la 2126 kadına ulaştık. Ulaştığımız kadınların kadın 
sağlığı, genel sağlık ve aile sağlığı konularında ko-
ruyucu davranışlar geliştirmesinin yanı sıra toplum-
sal cinsiyet eşitliği farkındalığı, etkili iletişim, cinsiyet 
temelli ayrımcılık ve şiddet, haklar gibi konularda 
sosyal alanda da güçlenmesini destekledik. Eği-
timci ekibimizi iki yeni eğitimci eğitimi uygulaması 
sonunda 42 yeni eğitimcinin katılımıyla büyüttük. 
Çevrimiçi olarak düzenlediğimiz iki paylaşım top-
lantısında 18 eğitimciyle bir araya geldik, çalışma-
larımızı değerlendirdik, deneyimlerimizi paylaştık. 
Pandemi sürecine ilişkin eğitimcilerimizin deneyim-
lerini iki buluşma ve telefon görüşmeleri sonucunda 
oluşturduğumuz bir değerlendirme raporunda bir 
araya getirdik. Eğitim programlarımızın dijital dö-
nüşüm sürecini başlattık ve program içeriklerimizi 
TAP Vakfı Akademi öğrenme platformunun Kadın 
Sağlığı bölümünde yayınladık. Veri sistemi çalış-
mamızla, sahadaki eğitimcilerimizin bize ilettiği 
verilerin sistematik bir şekilde değerlendirileceği 
veri programını kullanıma soktuk. Kooperatifleşe-
rek iş hayatına katılmayı hedefleyen 25 kadınla psi-
kososyal destek çalışması yürüttük ve 100 kadınla 
farkındalık çalışması gerçekleştirdik.
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KSEP eğitimleri, 2010 yılından bugüne 31 ilde 
yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, Çok 
Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Bakan-
lıklara bağlı kamu kurumları dahil 1311 kuru-
mun işbirliğiyle, sayısı 300’e ulaşan eğitim-
cilerle kadınlara ulaşmaya devam ediyor. 
Bugüne kadar yılda ortalama 1300 olmak 
üzere 13 binden fazla kadına ulaşan eğitim-
lerle birçok kadın, kadın sağlığına ilişkin gele-
neksel davranışlarını değiştirdi ve bilmedikleri 
bilimsel bilgileri öğrendi. Programın onuncu 
yılında yapılan sosyal etki analizi gösterdi 
ki kadınlar bu eğitimlerin etkisiyle kendi be-
denlerini tanıdılar ve kendi kendilerine meme 
muayenesi yapmak gibi koruyucu sağlık dav-
ranışları geliştirerek faydalarını gördüler. Bir-
çok kadın eğitimlerden sonra kanser tarama 
testleri için sağlık kurumlarına gittiler.

2020 yılında pandemi kısıtlamaları nedeniyle 
KSEP ancak 231 kadına ulaştı. Program kap-
samında İstanbul, Ankara, Şırnak, Mersin, Ga-
ziantep, Şanlıurfa, Antalya ve Eskişehir olmak 
üzere 8 ilde, 12 kurum işbirliğinde, 12 eğitimci 
tarafından 20 kapalı grup çalışması yapıldı. 
Ocak ve Şubat ayında açılan gruplar pan-
demi koşulları sebebiyle eğitime devam ede-
medi. Uzun süreli ve kalabalık eğitim, seminer 
ve toplantı gibi etkinlikler kısıtlandığından, 
eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sekteye uğra-

maması için uygulama koşulları daha esnek 
olan Kadın Sağlığı Seminerleri’nin uygulan-
masına yoğunlaşıldı.

 “Daha önce yeğenlerim sorular sordu-
ğunda kendi kafama göre doğru bildikle-
rimi anlatmıştım, bunları bilseydim onlara 
daha doğru yanıtlar verebilirdim. Bu bilgi-
ler gerçekten çok yararlı.” (KSEP katılımcısı)

“Adet sancılarında duş alınması gerekti-
ğini bilmiyordum, kadınların cinsel organ-
ları ile ilgili bilgilerin yanında erkek cinsel 
organı hakkında bilgi edinmek iyi geldi.” 
(KSEP katılımcısı)

Tanışma Üreme organları 
ve işlevleri 

Temizlik-
Beslenme

Güvenli 
annelik

Doğurganlığın 
düzenlenmesi 

Üreme sağlığını 
koruyucu 

davranışlar

İletişim Cinsellik I Cinsellik 
II

Haklar

Çocuklar ve 
ergenler

Genel sağlığı 
koruyucu 

davranışlar

Değerlendirme

KSEP Modülleri

1 41 belediye, 20 kamu kurumu, 45 ÇATOM, 20 STK
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Kadın Sağlığı Seminerleri (KSS)

Kadın Sağlığı Seminerleri, kadın sağlığı ala-
nında çalışan veya alana katkı sunmak is-
teyen kuruluşları desteklemek amacıyla 
oluşturduğumuz bir seminer programıdır. 
Programın hedefi, kadınların koruyucu sağlık 
davranışları konusundaki bilgilerinin artırıl-
ması, bu konuda bireysel sorumluluk almala-
rının teşvik edilmesi ve bu sayede sağlık hiz-
metlerinden daha çok yararlanılmasıdır.

Kadın Sağlığı Seminer-
leri’yle 2015 yılından bu 
yana, 25 ilde bulunan 
85 kurumda görevli 
204 eğitimci aracılı-
ğıyla binlerce kadına 
ulaştık. 2020 yılında 13 
ildeki 28 kurumda gö-
revli 46 eğitimci tara-
fından uygulanan 130 
seminerle, 15 – 49 yaş 

aralığında, çeşitli sosyoekonomik düzeylerde 
yaklaşık 1895 kişiye ulaştık. En çok uygulama 
yapılan iller sırasıyla İstanbul, Bursa ve Eski-
şehir oldu.

14-18 Eylül 2020’de İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı bi-
rimlere yönelik 5 günlük eğitimci eğitimi prog-
ramı düzenledik. Bu sayede 26 yeni eğitimcinin 
katılımıyla eğitimci ağımızı genişlettik.  İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezleri (İSADEM) eğitim müfredat-
ları içerisinde Kadın Sağlığı Seminerleri’nin de 
yer almasıyla, programın yaygınlaştırılması 
için önemli bir kanal oluştu. Eğitimci eğitimi-

nin ardından eğitimcilerin sahadaki ilk uygu-
lamalarında destekleyici olması ve sonraki 
eğitimlerini daha verimli geçirebilmeleri için 
geribildirimler verdiğimiz 19 süpervizyon ça-
lışması yaptık. Süpervizyon çalışmalarını yü-
rütürken, eğitimlere ziyaret ederek katıldığı-
mız gibi uzaktan erişimle de dahil olduk.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye (UNF-
PA Türkiye), İBB ve KİH-YÇ işbirliğiyle Roman 
Kadınları Güçlendirme Projesi çerçevesinde 
Üreme Sağlığını Destekleyici Bilgilendirme ve 
Danışmanlık Eğitimci Eğitimi başlığıyla çevri-
miçi eğitimci eğitimi programını Ekim ayında 
uyguladık. ISADEM ve Sosyal Hizmetler Mü-
dürlüğü’ne bağlı çalışan eğitimciler, eğitimi 
takip eden süreçte İstanbul’da yaşayan Ro-
man kadınlarla KSS uygulaması gerçekleştir-
di. Programa katılan kadınların çocuklarıyla 
oyun atölyesi düzenlendi. Yılın son çeyreğinde 
yürütülen bu çalışmayla 75 kadın ve 45 çocu-
ğa ulaştık. Eğitimcilerle 16 süpervizyon buluş-
ması gerçekleştirdik ve eğitim uygulama sü-
reçlerine ilişkin geribildirimlerimizi paylaştık. 
Eğitimlerin sürdürülebilirliğini ve yaygınlaş-
tırılmasını sağlamak amacıyla Karagümrük 
Sulukule Mahalle Evi’nin tefrişatını gerçek-
leştirdik ve eğitim çalışmaları için uygun hale 
getirdik. Ayrıca çocukların uzaktan eğitime 
katılabilmeleri için bilgisayar sınıfı hazırlan-
masını ekipman teminiyle sağladık. Başta 
gençler, çocuklar ve kadınlar olmak üzere, 
birçok kesime eğitim-öğretim, oyun, etüt ve 
kütüphane, bilgisayar ve internet sağlayacak 
olan Sulukule ve Örnektepe Mahalle Evleri’nin 
20 Kasım’da gerçekleşen açılışına katıldık.
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Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere ka-
tılan kadınlar özellikle geleneksel davranış ve 
uygulamaların kendilerine zarar verdiğini ve 
özellikle genç kadınlara verilecek eğitimlerin 
yaygınlaşmasının önemli olduğuna dair geri 
bildirimler verdiler:

“5 gebelik yaşadım. Ama birisi doğumdan 
sonra öldü. Aslında maddi durumum yet-
miyordu ve başa çıkamayacağımı düşün-
düğümden üçüncü gebeliğimde kürtaj 
olmaya gittim. Ama doktor kürtajın günah 
olduğunu söyledi. Oradan çıktım, kayna-
nam da günah olduğunu söyledi. Ben de 
doğurdum. Keşke daha önce bilseydim bu 
bilgileri.” (Seminer katılımcısı, Sulukule)

“Ben çok korkuyorum. Bebeğin nasıl oluş-
tuğunu, gebeliğin nasıl olduğunu, nereden 
doğum olduğunu bilmiyorum. Şimdi dü-
şünüyoruz eşimle ama korkuyorum. Şim-
di nasıl olduğunu anladım, rahatladım.” 
(Seminer katılımcısı, Sulukule)

“Akraba evliliği yüzünden bebeğim engelli 
doğdu. Bu kadar zararlı olduğunu bilmi-
yordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Komşula-
rıma da söyleyeceğim” 
(Seminer katılımcısı, Örnektepe)

“Doğumdan sonra bana hep çok ye 
demişlerdi.  Sütüm olacakmış diye. Çok 
kilolar aldım bu yüzden. Ama anladım ki 
düzgün yesek de sütüm olurmuş.” 
(Seminer Katılımcısı, Sulukule)

2020 Yılı Eğitimlerine İlişkin Veriler

2020 yılında pandemi nedeniyle eğitimciler 
kadın sağlığı eğitim programlarını kısıtlı sa-
yıda uygulayabildi ve önceki yıllara göre ka-
dınlara erişim sayısı düştü. 20 KSEP ve 130 KSS 
olmak üzere 150 eğitim çalışmasıyla 2126 ka-
dına ulaşıldı. Katılımcıların 832’si mülteciydi. 
En çok uygulama yapılan il, 45 eğitimle İstan-
bul oldu.
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İllere Göre Uygulamalar

Aylara Göre Uygulamalar

• Uygulama Yaptığı Tarih

U
yg

ul
a

m
a

 y
a

p
tı

ğ
ı t

a
rih

 iç
in

d
ek

i d
eğ

er
 s

a
yı

sı 40

30

20

10

0

O
ca

k

Şu
ba

t

Ey
lü

l

Ka
sım

Ar
al

ık

Ek
im

M
ar

t

N
isa

n

Ağ
us

to
s

• Eğitimin Yapıldığı İl İçindeki Değer Sayısı
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2020 yılında en yoğun uygulama Şubat ayında gerçekleşti. Mart ayında karantina dönemine gi-
rildiğinden, uygulamalar kademeli olarak azaldı, yılın son çeyreğinde ise kısıtlamaların hafifleme-
siyle yeniden artış oldu.

Eğitimlerin 20 tanesi KSEP, 130 tanesi de KSS grubuydu. Pandemi sebebiyle özellikle KSEP grupları-
nın eğitimleri tamamlanamadı.
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150 yanıt

KSS’lerde en çok Bedenimizi Tanıyalım (37 kez) ve Kadın Sağlığı Sorunları (36 kez) başlıkları işlendi.

KSEP ve KSS gruplarında eğitimciler katılımcılara kadın sağlığı sorunları bağlamında bulunduk-
ları il, ilçe ve/veya bölgedeki Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM), hastanelerin 
ilgili bölümleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), belediyelerin sağlık birimleri gibi ilgili kurumlar hak-
kında bilgi verdiler. 2020 yılında eğitimcilerin yaptıkları çalışmalar sonucu KETEM’lere 734 kadın 
başvurdu. Bu kadınların 245’i mülteci kadınlardı.

Eğitimci Ağının ve Program Çalışmalarının Güçlendirilmesi

Paylaşım ve Değerlendirme Toplantılarıyla Deneyim Paylaşımlarına Devam Ettik
Yerel koşulları dikkate alarak eğitimlerimizi gözden geçirmek, ihtiyaçları ortaya koymak ve çözü-
me yönelik adımları birlikte planlamak için, KSEP ve KSS eğitimcileriyle paylaşım ve değerlendirme 
toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılar hem programın güçlendirilmesine hem de eğitimci ağının 
desteklenmesine yardımcı oluyor. 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak ger-
çekleştirilen paylaşım toplantılarında her iki programın eğitimcileriyle bir araya geldik. Temmuz 
ayında düzenlenen iki toplantıya İstanbul, Ankara ve Eskişehir’den eğitimciler katıldı. 16 kurumdan 
18 katılımcıyla birlikte 2019 yılının değerlendirmesini yaptık.

KSEP
(13 hafta süren kapalı grup)

Kadın Sağlığı Seminerleri

%13,7 %86,3

Hangi Çalışma Programı

Eğitim Başlıklarının Uygulama Oranları

%5,6
Temizlik ve 
Beslenme %13,7

Cinsel Eğitim

%3,3
Güvenli Cinsellik

%13,7
Doğurganlığın
Düzenlenmesi

%28,2
Bedenimizi
Tanıyalım

%7,3
Güvenli
Annelik

%28,2
Kadın Sağlığı
Sorunları
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Pandemi Sürecinde Dijital Araçlarla 
İletişim Ağımızı Güçlendirdik 

Pandemiyle birlikte Türkiye’de 17 Mart’ta ilan 
edilen karantina döneminde, alandaki eği-
timcilerimizle olan iletişimimizi sürdürebil-
mek ve eğitimcilerin çalışma alanlarında 
karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri so-
rulara cevap vermek için iletişim çalışmala-
rımızı yoğunlaştırdık. Nisan ayından itibaren 
289 eğitimciye haftalık düzenli bilgilendirme 
e-postaları gönderdik. Eğitimcilerle 37 adet 
rapor, bilgi notu, web sitesi, video, tanıtım ya-
zısı, rehber/kitap paylaştık. Paylaşılan bilgiler 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen 
sağlığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, aile 
planlaması, sosyo-ekonomi gibi çeşitli konu 
başlıklarındaydı.

Pandeminin saha çalışmalarına etkisini gör-
mek, eğitimcilerimizin yaşadıkları sorunları 
ve ihtiyaçlarını tespit etmek için Nisan ayın-
da Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir 
olmak üzere 5 ildeki yerel yönetimler ve sivil 
toplum örgütlerinde, 45 ilde bulunan Çok 
Amaçlı Toplum Merkezleri’nde(ÇATOM) gö-
revli eğitimcilerle telefon görüşmeleri yaptık. 
Bu görüşmelerin sonucunda pandemi nede-
niyle yakıcı bir gündem içinde olan tüm eği-
timcilerin esas çalışma alanlarını bırakmak, 
değiştirmek ve/veya esnetmek durumunda 
kalmasının bir sonucu olarak kadın sağlığı 
eğitim programı düzenleyemedikleri gibi, var 
olan eğitim gruplarının da çalışmalarını as-
kıya aldıklarını gördük. Pandeminin yarattığı 
kriz ortamında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 
mültecilerin yaşadıkları ayrımcılıklar, çocuk-
ların, yaşlıların yaşadıkları sorunlar ve ekono-
mik eşitsizliklerin kendisini daha yoğun olarak 
hissettirdiğini tespit ettik.

Mayıs ayında İstanbul’daki ilçe belediyeleri 
bünyesinde ve mülteci alanında çalışma yü-
rüten STK’lerde çalışan eğitimcilerimizle iki 
ayrı buluşmada bir araya geldik. Bu buluş-
malarda, Uzman Psikiyatrist Meral Akbıyık’ın 
gönüllü süpervizyonuyla eğitmenlerimizle 
pandemi sürecinin etkisi ve saha çalışmasının 
zorluklarını konuşma fırsatı bulduk.
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Dijital Dönüşüm

Pandemi sürecinde etkinliklerimizi gerçek-
leştirebilmek için çevrimiçi platform ve dijital 
araç kullanımına hızlıca uyum sağladık. Top-
lantılarımızı ve eğitimci eğitimlerimizi kesin-
tiye uğratmadan gerçekleştirdik. Pandemi 
deneyimi bizlere dijitalin, internetin ve mobi-
lin hayatımızda nasıl yer alabildiğini ve öğ-
renme sistemlerinde de kaçınılmaz bir dönü-
şüm yaşanacağını gösterdi. Uzaktan eğitim 
modellerinin pandemi gibi kriz durumlarında 

olduğu kadar bundan sonraki süreçlerde de 
eğitimlerimizin yaygınlaştırılmasında sağla-
yacağı fırsatları görerek, eğitim programla-
rımızın dijital dönüşümüne başladık.
Kadınları Güçlendirme Programı altında ilk 
adımı UNFPA Türkiye işbirliğiyle Kadın Sağlı-
ğı Seminerleri’nin dijitale dönüşümüyle attık. 
Dijital araçlarla kadın sağlığına ilişkin bilgi-
lerin daha fazla kadına ulaşması için Kadın 
Sağlığı Seminerleri’nin beş modülünü TAP 
Vakfı Akademi öğrenim platformuna akta-
rarak çevrim içi erişime hazır hale getirdik.

Etkinlik Adı Tarihi Katılımcılar

COVID-19 Odağında İstanbul’daki 
Belediyelerin Çalışma Durumu 

28 Mayıs 2020 3 İlçe Belediyesi 4 Eğitimci

COVID-19 Odağında Mültecilerle 
Çalışan STK’lerin Çalışma Durumu 

 5 Mayıs 2020 3 kurumdan 3 eğitimci

İstanbul Paylaşım Toplantısı 07 Temmuz 2020 11 kurumdan 12 eğitimci

Ankara-Eskişehir Paylaşım 
Toplantısı

21 Temmuz 2020 5 kurumdan 6 eğitimci

KSS Eğitimci Eğitimi 14 – 18 Eylül 2020 İBB’nin 3 biriminden 26 eğitimci

Çevrimiçi KSS Eğitimci Eğitimi 19 – 24 Ekim 2020 İBB’nin 2 biriminden 16 eğitimci

Bedenimizi Tanıyalım, Doğurganlığın 
Düzenlenmesi, Güvenli Annelik, Güvenli 
Cinsellik, Kadın Sağlığı Sorunları ve Çocuk 
ve Ergenlerin Cinsel Gelişimi ve Eğitimi 
başlıklarındaki 5 seminer modülünün 
slaytlar, anlatıcı ve destekleyici görsellerle 
hazırlanan eğitim videoları TAP Vakfı 
Akademi sayfasında yayında.
www.akademi.tapv.org.tr
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Veri Sistemi Çalışmaları

Kadın sağlığı eğitimleri (KSEP & KSS) ve gü-
venli annelik çalışmalarımız süresince eğitim-
ciler ve danışmanlar aracılığıyla yılda ortala-
ma 10 bin kadına ulaşıyoruz. Çalışmalarımızın 
yaşamlarını iyileştirmesini hedeflediğimiz 
kadınlar hakkında bilgi edinmek ve prog-
ramlarımızı onların ihtiyaçlarına göre gözden 
geçirmek, programlarımızın etkilerine ilişkin 
izleme ve ölçümleme yapabilmek için 2020 
yılında veri sistemi oluşturma çalışması yü-
rüttük. Veri programımızı Kasım ayı itibariyle 
kullanmaya başladık. Verilerin görselleştir-
mesine ilişkin eğitimlere katılarak çalışmamı-
zı en etkili şekilde yaygınlaştırmak için kapa-
sitemizi güçlendirdik.

Psikososyal destek çalışmamız
İş hayatına katılım sürecinde 
kadınların psikososyal destek-
le güçlenmesini   hedefliyoruz. 

Çalışmalarımıza bireylerin/gru-
bun ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlıyoruz. 
Belirlenen ihtiyaçlar üzerinden yarı yapılan-
dırılmış oturumlar  düzenliyoruz. Bilgi 
aktarımı, deneyim paylaşımı ve birbirinden 
öğrenme modelleriyle uygulamalar ger-
çekleştirerek, katılımcıların iyilik hallerine ve 
grup dinamiklerinin olumlu yönde gelişme-
sine katkı sunuyoruz.

Etkin Kadın İş Platformu (EKİP) Projesi

Kadın odaklı sosyal girişimleri desteklemeyi 
ve belirlenen bölgelerde iş geliştirme hizmet-
leri sunmayı amaçlayan EKİP; JANA, Grupo 
Cooperativo Tangente, Hayata Destek, Im-
pact Lab, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Learning 
First Türkiye ve TAP Vakfı’nı bir araya getiren, 
Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği’nden sağla-
dığı finansal destekle hayata geçti.  Eğitim 
ve etkinliklerle kadınlara birlikte kuracakları iş 
için iletişim ağı ve bilgi sağlamayı amaçlayan 
proje, iş kurmak isteyen ve İstanbul’da yaşa-
yan Suriyeli ve Türkiyeli kadınların yenilikçi bir 
iş kurmalarını sağlayacak çeşitli beceriler ve 
daha da önemlisi gıda sektöründe üretken bir 
gelecek sunmak üzere 2019 yılında yola çıktı.

Kooperatif kurarak üretime yoğunlaşılan 
bu yıl, üye sayısı 25’e ulaştı. Yıl boyunca aylık 
oturumlarla, pandemi koşullarında çevrimi-
çi olarak psikososyal destek çalışmalarımıza 
devam ettik. Kasım ayında ise bugüne de-
ğin platformda farklı zamanlarda eğitimlere 
katılmış 100 kadının katıldığı “Kadına Yönelik 
Şiddet” oturumu gerçekleştirdik.

Kasım ayında ayrıca, Dünya Bankası’nın dü-
zenlediği ve 5 ayrı şehirde desteklediği sosyal 
girişim projelerinden birisi olan EKİP ve di-
ğer proje yürütücülerinin bir araya geldiği bir 
oturuma katılarak, çalışmaların ortak sorun-
ları ve ortak hareket etme alanları üzerinden 
gelinen noktayı daha iyi izleme şansı bulduk 
ve deneyimimizi paylaştık.
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Telefon 
Danışmanlığı

Hane 
Ziyareti

Gebe Lohusa0-2 YAŞ

Telefon 
Danışmanlığı

Hane 
Ziyareti

Gebe Lohusa0-2 YAŞ

2020 Güvenli Annelik Çalışması

Erişim Şekli

2020 yılının ilk çeyreğinde mahalle çalışma-
larıyla Güvenli Annelik danışmanları 1056 
hane ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle 
338 gebe ve 162 lohusa kadına ve 556 hane-
de 0-2 yaş arası bebeklere eriştik. Pandemi 
kısıtlamaları sonucunda ÇATOM’ların çalış-
malarına ve saha ziyaretlerine ara vermesiy-
le, güvenli annelik çalışması kısa bir süre için 
kesintiye uğradı. Nisan ayında danışmanlar 
alanda iletişim kurdukları gebe ve lohusa 
kadınlarla görüşmeleri telefon aracılığıyla 
sürdürdüler. Eğitmenler mevcut gebelerin dı-
şında, çevreden duyarak onlara ulaşan gebe 

ve lohusa kadınlara da telefon danışmanlığı 
yaptı. Saha ekibi bu görüşmelerde gebe ve 
lohusa danışmanlığının yanı sıra, pandemi 
döneminde sağlık hizmetlerinden yararlan-
ma ve pandemiye özgü dikkat edilmesi ge-
reken durumlar hakkında danışmanlık des-
teği de sağladılar. Güvenli annelik bilgilerinin 
danışmanlar tarafından yaygınlaştırılması 
için net ve kısa mesajlar içeren görsel ve sesli 
içerikler hazırlandı. Danışmanlar 304 telefon 
görüşmesiyle kadınlara danışmanlık desteği 
sundu.

Güvenli Annelik Eğitim ve 
Danışmanlık Programı
Güvenli annelik anneye gebelik öncesi, anne 
ve bebeğe doğum öncesi ve doğum sonrası 
bakım, tedavi hizmetlerinin verilmesi, isten-
meyen ve yüksek riskli gebeliklerin önlenmesi; 
gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikas-
yonların tanımlanması, önlenmesi ve yöneti-
mini kapsayan, anne ve bebek ölümlerinin 
ve komplikasyonlarının azaltılmasına yönelik 
bütüncül bir yaklaşımdır. Koruyucu sağlık hiz-
metlerini de içeren güvenli annelik yaklaşımı 
gebe, lohusa ve ailesinin de bu konuda bi-
linçli olmasını ve öz bakım becerilerinin geliş-
tirilmesini sağlar. Güvenli annelik konusunda 
toplumsal duyarlılığı geliştirerek ve sağlık hiz-
metlerini destekleyerek bu alandaki çalışma-
larımızı 2004 yılından beri sürdürüyoruz.

GAP İdaresi ÇATOM İşbirliğinde Güvenli 
Annelik Destek Programı

Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi hiz-
met birimleri olan ÇATOM’lar (Çok Amaçlı 
Toplum Merkezleri) ile 2016 yılı sonunda Gü-
venli Annelik çalışmasına başladık. Bu ça-
lışma mahalleler bazında sadece yerel ka-
dınları değil, aynı zamanda mülteci aileleri 
de içeren bir sosyal destek programı olarak 
başladı. 2020 yılının ilk çeyreğinde hane ziya-
retiyle başlayan çalışmalar pandemi nede-
niyle önce iletişim kurulan kadınlara telefonla 
destek sunulmasıyla, sonrasında ise telefonla 
danışmanlık hattı kurulmasıyla devam etti ve 
1510 kadına ulaşıldı.
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Pandemi süresince görsel mesajlarla 
güvenli annelik bilgilerinin yaygınlaşması sağlandı. 

Belirsizliklerin gebe ve lohusa kadınlar için kaygı verici olduğu 
bu dönemde telefon danışmalığı desteğinin yarattığı olumlu 
etkiyi gözlemlememiz sonucunda, çalışmayı bir adım öteye ta-
şıyarak Güvenli Annelik Danışma Hattı için ilk adımlarımızı attık. 
ÇATOM ekibiyle değerlendirmeler, danışman ekibini bilgi not-
ları ve eğitim çalışmalarıyla güçlendirme çalışmaları yaptık. 
Hat Kasım sonunda kısmen, Aralık ayında ise çalışmaya dahil 
olan 10 danışmanın desteğiyle tam olarak çalışmaya başladı. 
Bu dönemde 150 kadına telefonla ve az sayıda ev ziyaretiyle 
ulaşıldı. Bu danışmanlıklar süresince 118 gebe, 25 lohusa ve 0-2 
yaş arası 7 bebeğin izlemi yapıldı.

COVID-19 Sürecinde 
Güvenli Annelik Takibi

Güvenli annelik danışmanlarıyla 24 Nisan 2020 
tarihinde bir araya gelerek COVID-19 Sürecinde 
Güvenli Annelik Takibi başlıklı bir buluşma gerçek-
leştirdik. Pandemi sürecinde gebe ve lohusaların 
genellikle sağlık kuruluşlarına gitmekten çekindik-
lerini gördük. Bu sebeple kadınların yeni bir sağlık 
sorunuyla karşılaşmamaları ve sağlıklarını ihmal 
etmemeleri için, telefonla yapılacak danışman-
lıklarda kadınları motive edecek, bilgilendirecek, 
cesaretlendirecek bazı soruların cevaplarından 
oluşan bir bilgi notu hazırladık. 31 danışmanın ka-
tılımıyla çevrimiçi olarak düzenlediğimiz bir bu-
luşmada danışman ekibimizi bu konularda bilgi-
lendirdik. Toplantıya katılamayan eğitimcilerle 
iletişime geçerek bilgi desteği sağladık.

COVID-19 sürecinde güvenli annelik 
takibinde öne çıkan konular
 Kadın gebelik kontrollerine gidebiliyor mu? 
Tansiyon ve ödem kontrolünü yaptıramıyor-

sa kendisi evde neler yapabilir? 
Bebeğini emziriyor mu? Emzirme ile bağışıklık sistemi-
nin güçlendiğini biliyor mu?
Bebeğinin tarama programlarını geciktirmemesi için 
öneriler.
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03.07.2020 tarihinde çevrimiçi bir toplantı 
düzenleyerek pandemi döneminde Güvenli 
Annelik çalışmalarını yürütebilmek için yapı-
labilecekleri ÇATOM ekibiyle değerlendirildi. 
TAP Vakfı ve ÇATOM çalışanı 18 kişinin katıldığı 
toplantıda Güvenli Annelik Danışma Hattı’na 
ilişkin ÇATOM ekibinin görüş ve değerlendir-
melerini aldık.

Danışman Hattı çalışmasına başlamadan 
önce danışman ekibinin motivasyonunu 
sağlamak ve ek bilgiyle desteklenmeleri için 
eğitim 21 ve 28 Temmuz 2020 tarihlerinde iki 
çevrimiçi toplantıda bir araya geldik. 50 kişi-
nin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda Prof. 
Dr. Ayşe Akın ve Dr. Filiz Albayrak gebelik ön-
cesi, gebelik ve gebelik sonu dönemler, em-
zirme ve çocuk bakımına ilişkin konuları CO-
VID-19 perspektifiyle aktardılar.

“Birlikte öğreniyoruz, fikir alışverişinde 
bulunmak bana çok verimli geliyor, her 
eğitim yeni ufuklar açıyor bende.”
(Eğitim katılımcısı, Güvenli Annelik Danışmanı)

Bulut sistemi alt yapısıyla 9 ilde 10 danışmanla 
çalışmalarımıza başladık.

Danışmanlık hattı çalışması için iş birliği yü-
rüttüğümüz ÇATOM birimleri; Adıyaman için 
Diyarbakır Ziya Gökalp ÇATOM, Batman Sa-
son ÇATOM, Diyarbakır Ergani ÇATOM, Gazi-
antep Nurdağı ÇATOM, Kilis ÇATOM, Mardin 
Ömerli ÇATOM, Siirt ÇATOM, Şanlıurfa Par-
maksız ve Viranşehir ÇATOM, Şırnak ÇATOM 
oldu. Hattın açılışına dair bilgilendirme ka-
dınların yoğun ziyaret ettiği noktalarda el ila-
nı dağıtımı ve tanıtıcı posterlerle yapıldı.

Kasım ayında kısmen Aralık ayında tüm bi-
rimlerin katılımıyla yürütülen hat çalışma-
sında 136 erişilen arama oldu ve danışmanlık 
sunuldu. Danışmanlık sunulan ihtiyaç sahibi 
kadınlara ÇATOM aracılığıyla Doğum Destek 
Paketi dağıttık.

Güvenli Annelik Semineri

İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde yaşa-
yan aileler için çocuk gelişimini destekleyecek 
ev ziyareti-temelli bir erken müdahale prog-
ramını da kapsayan İBB İstanbul 95 projesi 
ekibine, 29-30 Eylül tarihlerinde seminerler 
düzenledik. 34 kişinin katıldığı seminerlerde 
Doğum Sonrası Cinsel Yaşam başlığı altın-
da, gebelik sonrası kadının fiziksel ve zihinsel 
değişimi ve toparlanma dönemi, iyileşme sü-
recinde kadınlara ve eşlerine düşen sorumlu-
luklar ve karşılaşılabilecek sorunlar karşısında 
yapılabilecekler toplumsal cinsiyet eşitliği 
temelinde anlattık. Doğurganlığın Düzenlen-
mesi başlığı çerçevesinde gebelik sonrasında 
kadınların kullanabileceği gebeliği önleyici 
yöntemler ve erkeklerin kullanabileceği yön-
temleri tanıttık.
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1 Aralık Gençlik Fonuna 
Kimler başvurabilir?

Üniversitelerde kayıtlı 
kulüpler/topluluklar

Ulusal veya uluslararası düzeyde 
çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/
yerel grupları

Ulusal veya yerel sivil toplum 
örgütlerinin gençlik kolları/grupları

Yerel gençlik kuruluşları

Kent konseylerinin gençlik yapıları

Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Güvenli Cinsellik ve 
Gençlik Çalışmaları
Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için bireylerin, 
cinsel ve üreme yaşamlarına dair bilimsel, 
geçerli, açık ve anlaşılır bilgiler almaya ve 
bu bilgileri alabilecekleri güvenilir kaynakla-
ra kolaylıkla ulaşmaya hakları vardır. Cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı çalışmaları, bireylerin 
gereksinimleri, bedenleri, üreme davranışları 
ve cinsellikleri hakkında farkındalıklarını ar-
tırmayı içerir. Güvenli Cinsellik bu yaklaşımın 
temel bileşenlerinden biridir. Güvenli cinsellik 
çalışmalarımız kapsamında kilit gruplara yö-
nelik farkındalık arttırmayı, bilgilendirmeyi ve 
davranış değişikliği yaratmayı hedefliyoruz. 
Bu hedefe ulaşmak için de kamu, özel sektör 
ve sivil toplum örgütleriyle işbirliklerini güç-
lendirerek değişim yaratmayı amaçlıyoruz. 
Bu değişimi yaratmak için:

• Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara (CYBE) 
dair tanı ve tedavi süreçlerini güçlendirecek 
bilgi ve kapasitenin arttırılması
• Doğru bilgi ve davranışların yaygınlaşması 
için kilit gruplara yönelik işbirliklerinin des-
teklenmesi
• Sivil toplum alanında kapasitenin destek-
lenmesi
• CYBE’lerin yayılımının engellenmesi için 
kamu kurumlarının güçlendirilmesi

amaçlarına yönelik bir Güvenli Cinselliği ana 
akımlaştırma yaklaşımı geliştirdi. Bu yakla-
şımla, farklı gruplara yönelik aşağıda özetle-
nen spesifik çalışmaların yanı sıra hem Kadın 
Sağlığı Eğitim programlarımızda hem de öğ-
rencilere ve öğretmenlere yönelik program-
larımızda güvenli cinselliğin önemli bir unsur 
olarak yer alması sağlandı. Program ile bir-
likte Güvenli Cinsellik Danışma Hattı, 1 Aralık 
Gençlik Fonu gibi farklı başlıkların yer aldığı 
geniş bir programla özellikle HIV ve AIDS ala-
nında farkındalığın artması ve hizmet sunu-
munun güçlendirilmesini sağlıyoruz.

1 Aralık Gençlik Çalışmaları Fonu

Gençlere yönelik HIV, cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar ve istenmeyen gebelik riski-
ni önlemek için, erken yaşlardan başlaya-
rak gelişim dönemlerine göre yapılandırıla-
rak devam eden cinsel sağlık eğitiminin çok 

önemli olduğunu biliyoruz. Doğru ve güvenli 
cinsel davranışlar; bu alanda bilgi sahibi ol-
mak, davranışlarını değerleri ve sınırları için-
de geliştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimle 
mümkün oluyor.
Genç dostu sağlık hizmetlerinin mevcut ol-
mayışı, sadece sağlık hizmetine değil fakat 
aynı zamanda güvenli cinsel sağlık davranı-
şını destekleyecek danışmanlık hizmetlerine 
erişimi de engelliyor. Bilgiye ve hizmetlere 
erişimin sınırlı olduğu ortamlarda; akranların 
kendi aralarındaki paylaşım ve dayanışma 
daha da önemli hale geliyor. Gençlik Fonu 
kapsamında yapılan çalışmalar; gençlerin 
yaratıcılığı ile beslenen uygulama modelle-
ri ile doğru bilginin yaygınlaşmasını, bilgiye 
erişimin kolaylaşmasını ve gençler arasındaki 
dayanışmayı artırıyor.

1 Aralık Gençlik Fonu 2020 yılında, 5. döne-
minde gençlik örgütlenmeleri ve gruplarının 
“güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerini 
desteklemeye devam etti.  24 başvuru ara-
sından 5’i desteklendi. Birlikte Yaşam İstas-
yonu, İED Gençlik Komisyonu, Ankara İnsanca 
Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYA-
DER), Pembe Yaka ve STAD, projelerini hayata 
geçirmek üzere desteklenen sivil toplum ör-
gütleri ve girişimleriydi. 

Kasım-Aralık 2020 döneminde hayata ge-
çirilen 5. Dönem 1 Aralık Gençlik Çalışmaları 
Fonu projeleri şöyleydi:
“Güvenli Cinselliği Keşfediyorum”: Antakya’da 
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Yaşam İstasyonu, gençlerden gençlere çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilen eğitimlerde HIV ve AIDS’i, 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları, korunma yol-
larını, üreme sağlığını, cinsel suçların kapsamını 
ve ilgili mevzuat üzerine çalıştılar. Gençler olarak 
kendilerini güçlendiren eğitimler gerçekleştir-
diler. 40 gencin katıldığı ve uzman eğitimcilerin 
gönüllü desteğiyle yapılan çevrimiçi eğitimleri, 
akran paylaşımlarıyla bilgi ağını yaygınlaştırma 
çalışması takip etti. Akran danışmanlığıyla 120 
kişiye ulaşıldı ve kurulan iletişim grubu sayesinde 
aktif bir iletişim kanalı oluşturuldu.

• Cinsel Haklar Bildirgesi: 
https://youtu.be/W1f5z5k8y2w

• Cinsel Yolla Bul aşan Enfeksiyonlar (CYBE):

Video linkleri 
www.facebook.com/isitmedernek, 
www.twitter.com/isitmedernek 
sosyal medya hesaplarında, sağır ve işitme 
engelli bireylerin bulunduğu Facebook soh-
bet gruplarında paylaşıldı. Videolar hakkın-
da hazırlanan basın bülteni çeşitli mecralar-
da yer buldu.

“Cyber Gençler”: İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (IED) Gençlik Komitesi,  proje faaliyetleriyle 
sağırların cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda bilgiye ulaşmalarını amaçladı. Sağırla-
rın anadilleri işaret dili olduğu için yazılı metinleri anlamakta zorluk çekebiliyorlar. IED yapılan 
çalışmayla cinsel sağlık eğitimi kapsamında CYBE ve cinsel haklar konusunda 7 dakikalık video 
hazırladı. 

“Online Pozitif Noktalar”: Ankara İnsanca Yaşam 
ve Demokratik Toplum Derneği’nin (İYADER) 
projesi kapsamında 9 ilde belirlenen 13 nokta-
da HIV ve AIDS farkındalık kampanyası yapıldı. 
Bingöl, Eskişehir, Manisa, İstanbul, İzmir, Anaka-
ra, Gaziantep, Hatay ve Adana’daki kafe ve ec-
zaneler Pozitif Nokta olarak belirlenerek, sosyal 
medya hesaplarında düzenli aralıklarla duyu-
ruldu. Pozitif Nokta’ya giden veya Pozitif Nok-
ta’dan sipariş veren kişilerin HIV ve AIDS farkın-
dalığı kazanmaları için kondom, güvenli cinsellik 
broşürü, rozet, B=B Maskeleri, çıkartma hediye 
edildi veya siparişlerine eklendi.  Aynı zamanda, 
belirlenen Pozitif Nokta’da çevrimiçi Cinsel Sağ-
lık ve Üreme Sağlığı Eğitimleri gerçekleştirildi. 
Gençlere yönelik farkındalığı artırabilmek ama-
cıyla çevrimiçi KAHOOT Yarışması düzenlendi ve 
yarışmada başarılı olanlara farkındalığı destek-
leyen hediyeler gönderildi.
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“Covid-19 Döneminde Risk Grubunda Olan Adöle-
sanlara Üreme Sağlığı Bilgi ve Farkındalığı Kazan-
dırma Projesi”: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 
oluşturduğu Pembe Yaka, ergen evliliklerini ön-
lemeye yönelik bir proje geliştirdi. Bu kapsamda 
Samsun ilinde okullaşmanın sınırlı olduğu Roman 
mahallelerindeki toplum liderleriyle ve gençler-
le birlikte çalışıldı. Farkındalığı geliştirmeye yöne-
lik toplantıların ardından 30 gencin 3 grup olarak 
katıldığı bir de eğitim çalışması gerçekleştirildi. 
Pandemi koşullarına uygun olarak, 1 Aralık AIDS 
Farkındalık amblemi basılı maske, el dezenfektanı 
ve maske kutusundan oluşan hijyen paketi ve AIDS 
farkındalığına yönelik el broşürleri dağıtıldı. 

“Gencim ve Güvendeyim”: Sivil Toplum Araş-
tırmaları Derneği-STAD, Tekirdağ’daki genç-
lere cinsel sağlık ve üreme sağlığını “genç-
lerin hak alanı” olarak tanıtmak, gençlerin 
toplumsal yargıların etkisiyle konuşmaktan 
çekindikleri cinsel sağlık, cinsel yolla bula-
şan enfeksiyonlar, HIV ve AIDS hakkında dü-
şünmelerini ve konuşabilmelerini sağlamak 
amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Çevrimi-
çi olarak uygulanan HIV ve AIDS Atölyesi ve 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri ile top-
lamda 67 gence ulaşıldı.

1 Aralık Farkındalık Etkinlikleri 

Bugüne kadar güvenli cinsellik konusunda farkın-
dalık yaratmak amacıyla gençlere yönelik olarak 
düzenlediğimiz etkinliklerimizi birçok üniversitede 
stant çalışmalarıyla destekledik. Pandemi kısıtla-
maları nedeniyle kampüs hayatına ara veren üni-
versite gençleriyle 2020 yılında çevrimiçi etkinlik-
lerle bir araya geldik.

1 Aralık Dünya AIDS Günü’ne genç yaklaşımını kat-
mak amacıyla, çeşitli gençlik kuruluşları, topluluk 
ve örgütlenmeler 2011 yılından beri 1 Aralık Genç 
İnisiyatifi altında bir araya geliyor. Gençlik ala-
nında ve/veya cinsel sağlık alanında çalışan sivil 
toplum örgütlerinin 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde 
gerçekleştirilen savunuculuk faaliyetlerini birlikte 
düzenlemesini hedefleyen inisiyatifin yürütücülü-
ğü üstlenen Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin 
(Y-PEER Türkiye) davetlisi olarak, 28-29 Eylül tarih-
lerindeki koordinasyon toplantılarına katıldık.
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Kulübü ile 1 Aralık HIV ve AIDS haftası kapsamın-
da çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdik. Güven-
li Cinsellik, HIV ve AIDS konulu çalışmaya 15 öğ-
renci katıldı. Güvenli cinsellik ve korunma yolları, 
HIV tanısı, tedavi, egzersiz, beslenme, HIV ve AIDS 
tedavisiyle ilgili olumlu gelişmeler, gönüllü danış-
manlık ve test merkezlerinin tanımı ve faaliyetleri, 
çalışma yöntemleri ve  hizmet verdikleri bölgeler-
le ilgili bilgiler paylaştık ve çok sayıda soruyu ce-
vaplayarak etkili bir program gerçekleştirdik.

5 Aralık 2020 tarihinde de Türk Tıp Öğrencileri 
Birliği Ankara şubesinin düzenlediği bir etkinlikte 
gençlerle bir aradaydık. Uzmanların katılımıyla 
gerçekleştirilen iki günlük Güvenli Cinsellik/Cinsel 
Sağlık Eğitim Programı’na doğum kontrol yön-
temleri ve mitler konusunda bir sunumla katıldık. 
Öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğu verimli bir se-
miner çalışması gerçekleştirdik.

Kişinin vajinal kondom kullanımı 
cinsel hazzı engeller mi?

Spiral kullanabilmek için cerrahi 
bir operasyon gerektirir mi? 
Maliyetli mi?

Spiral taktırmak için kadın 
doğum uzmanlarına mı gidilmesi 
gerekiyor?

Doğum kontrol haplarının 

sağlığa zararı var mı?

Halka yöntemi nasıl kullanılır ve 
nereden temin edilir?

Korunma yöntemlerindeki yan 
etkiler nelerdir?

Deri altı tüpü ve doğum 
engelleyici iğneye her kadın 
ulaşabilir mi?

Kendimiz için en doğru yöntemi 
öğrenmek için hangi sağlık 
kuruluşuna/yetkili kişiye 
başvurmalıyız?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
için ne kadar sürede bir kontrol 
yaptırmalıyız?

Erkekler için doğum kontrol 
hapı yok mu? 

Korunma şanslarına göre 
korunma yöntemlerini 
sıralar mısınız?

Ertesi gün hapı kullanımı nasıldır, 
ne kadar süre kullanılır? Yılda en 
fazla kaç kere kullanılabilir?

Sürtünerek ya da sadece ön 
sıvı ile gebe kalma ihtimali var 
mıdır?

Kadınların kullandıkları 
doğum kontrol hapları adet 
görmemelerine mi neden 
oluyor?

Prezervatif kullanımına rağmen 
gebe kalınması nasıl önlenebilir?

Doğum kontrol hapları uzun 
süreli kullanım sonucu olarak 
doğurganlığı ve gebe kalmayı 
etkiler mi? 

Vazektomi işlemi yapıldıktan 
sonra işlemi gören kişi 
boşalamaz mı? Vazektominin 
işleyişi tam olarak nasıldır?
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Cinsel Sağlık Bilgi Hattı

TAP Vakfı’nın yürüttüğü Cinsel Sağlık Da-
nışmanlık Çalışmaları, cinselliğe ve cinsel 
sağlığa dair soruların uzmanlar tarafından 
cevaplandırılması ve bilgiye erişimin kolay-
laştırılması amacıyla başlatıldı.  Danışmanlık 
hizmeti süresince bilgilendirme, sorun çözme 
ve yönlendirme amaçlanırken, bilgi ihtiyacı 
ve sorun alanları da saptanıyor.

Eczacıbaşı Girişim Ortaklığı OKEY Kondom-
ları sponsorluğunda, TAP Vakfı’nın 2001 yılın-
da başlattığı “cinsel sağlık danışmanlığı” ça-
lışmaları bugün de devam ediyor. Telefonla 
bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri kap-
samında otomatik bilgi edinmenin yanı sıra, 
hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında bir 
uzman tarafından canlı cinsel sağlık danış-
manlığı bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti 
de veriliyor. Gençler siteye www.alookey.com 
adresinden ulaşabiliyorlar.

İnteraktif cinsel sağlık danışmanlığı hizmeti 
2020 yılı çalışmalarını özetlersek:
• 01 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
Alookey Cinsel Sağlık Bilgi Hattı’nı toplam 
6800 kişi aradı. 
• Mesai saatleri içinde 5345 kişiye canlı (tele-
fonla) danışmanlık hizmeti verdik. 
• Danışmanlık hizmeti kapsamında 4789 kişi-
ye cinsel sağlık hakkında genel bilgi verdik.

Telefon danışmanlığı kapsamında sıklıkla ge-
len sorular HIV, eşcinsellik, cinsiyet değiştirme 
ve cinsel yaşam başlıkları altında toplanabi-
lir. Bu yıl bunlara ek olarak pandemi sürecinin 

cinsel yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin bir-
çok soru da yanıtladık. Danışmanlık desteği 
için hatta ulaşan 4211 kişiyi sağlık kuruluşları-
na yönlendirdik.

Bu yıl en başta 3 büyük şehir İstanbul, Anka-
ra ve İzmir olmakla birlikte ülkenin her ilinden 
arama geldi. Bursa, Bilecik, Trabzon, Erzurum, 
Malatya, Mardin, Diyarbakır ve Kahraman-
maraş illerinden yapılan aramalarda artış 
yaşandı. Bilgi hattından haberdar oldukları 
kaynaklar arasında web sitesi, ürün, TV, okul-
lar ve çevre sayıldı.

Cinsel Sağlık Eğitimi 
Programı (CSEP)
TAP Vakfı olarak on beş yıldır yürüttüğümüz 
Cinsel Sağlık Eğitim Programı’yla ergenler ve 
gençlerin cinsel gelişim süreçlerini destekli-
yor, doğru sağlık davranışlarını kazandırıyor, 
onları bugün ve gelecekte bilinçli kararlar 
vermeye teşvik ediyoruz. Uzmanlar tarafın-
dan gelişim dönemlerine, ihtiyaç ve beklen-
tilerine uygun bir şekilde basamaklandırılmış 
sınıf içi eğitimlerle, ilkokul 3. sınıftan itibaren 
beden ve cinsiyetleriyle ilgili doğru bilgileri 
edinmelerinin ilk adımlarında onlara destek 
oluyoruz. Daha çok biyolojik boyutuyla öne 

çıkan bir süreci psikososyal boyutuyla da ele 
alarak, sosyal ve duygusal ilişkileri içeren bir 
yaklaşımla çalışıyoruz. Kendilerini en rahat 
hissettikleri doğal sınıf ortamında, karma 
eğitim düzeninde sunulan eğitimler, cinselli-
ğe doğal bir bakışla yaklaşılmasını sağlayan 
olumlu ve paylaşımcı bir atmosfer yaratıyor. 
Sınıf çalışmalarına ek olarak ebeveyn-öğret-
men seminerleri, psikolojik danışman çalış-
tayları, geribildirim-süpervizyon toplantıları 
ve rehberlik birimleriyle ölçme-değerlendir-
me çalışmalarımızı bir arada yürüterek, cinsel 
sağlık eğitimine bütüncül bir yaklaşım getiri-
yoruz. Bunun yanı sıra ergenlerin ve gençle-
rin hayatlarındaki tüm yetişkinlerle bağlarını 
güçlendirmeye katkı sunuyoruz. 
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da alınan yaşa uygun cinsel sağlık eğitimi, 
ergenler ve gençlerin bedenleriyle barışık, 

özgüvenli bireyler olmalarını, riskli tutum ve 
davranışlardan korunma konusunda sorum-
luluk almalarını desteklemektedir.

Rehberlik 
biriminden bilgi 

alımı

Programda 
değişiklik ve 
yorum alma

Uygulama 
zamanının 

belirlenmesi

Psikolojik 
danışmanlardan 

bilgi alımı ve 
ilk ders

Tercihen bir 
hafta sonra 
ikinci ders

Değerlendirme 
toplantısı

Öğrenci ve 
velilerin 

bilgilendirilmesi

Okul Temelli Cinsel Sağlık Eğitimleri 

2020 yılında 5262 öğrenciyle eğitim uygula-
ması gerçekleştirdik
2020 yılında okullarda yüz yüze yürüttüğü-
müz eğitimler pandemiden dolayı okulların 
kapanmasıyla kesintiye uğradı. Ekim ayından 
itibaren kısıtlı şekilde uzaktan eğitimle çalış-
malarımızı yürüttük. 2020 yılında eğitim prog-
ramımızla 5262 öğrenciyle bir araya geldik.

Pandemi öncesi sekiz okulda yüz yüze cinsel 
sağlık eğitimiyle 3285 öğrenciyle buluştuk. İTÜ 
GVO Ekrem Elginkan Lisesi ve Tarsus Ameri-
kan Koleji eğitim programımıza bu yıl katılan 
okullardı.

Ekim – Aralık aylarında ise uzaktan eğitim 
kapsamında Koç Özel Lisesi ve Robert Kolej 
ile tüm sınıflara yönelik cinsel sağlık eğitimle-
rini çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Uzaktan 
eğitim için çeşitli dijital araçlar kullanarak 
öğrencilerin aktif katılımını sağladık. Toplam-
da 1977 öğrenci ile çevrimiçi ortamda bir ara-
ya geldik.
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Dijital Dönüşüm...

Pandemi süreciyle birlikte okulların uzaktan 
eğitimi deneyimlemesi ve uyum sağlaması 
cinsel sağlık eğitimi programımız için de bir 
fırsat yarattı. Programımızın pandemi gibi 
yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde 
kesintiye uğramadan devam etmesinin yanı 
sıra, sürdürülebilirliği ve daha geniş bir kesim 
için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla 
2020 yılında okul temelli cinsel sağlık uzaktan 
eğitim programı çalışmalarına başladık.

Çağın ve dönemin koşullarında uzaktan eği-
timin kaçınılmaz oluşu gerçeği karşısında 
UNFPA Türkiye işbirliğiyle başlattığımız bu ça-
lışmanın ilk adımını, ortaokul kademesi prog-
ram uygulamasının dört modülünü TAP Vakfı 
Akademi öğrenme platformuna taşıyarak 
gerçekleştirdik. Bu dönüşüm sürecinde peda-
gojik destek için Ergenlik Sürecinin Desteklen-

mesi için Eğitim ve Savunuculuk Projesi Çalış-
ma Grubu üyelerinden Prof. Dr. Figen Çok ve 
uzaktan eğitim sürecine geçişe destek için ise 
bize Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emine 
Cabı danışmanlık sundu.

Ders modülleri incelenirken, öğrencilerin or-
taokul yıllarındaki biyo-psikososyal gelişim 
düzeylerine uygun içerikler ve süreçler ko-
nusundaki önerilere ve öğrenciler arasındaki 
çeşitliliğe dikkat edildi.

Yaş gelişim özellikleri bakımından öğrencile-
rin dikkatlerini toplama ve dağılmamalarını 
sağlama üzerine çalışıldı ve uzaktan eğitim 
uygulayıcılarının psikolojik danışmanlar ol-
ması nedeniyle rollerine uygun olarak düzen-
lemeler yapıldı. Teknik koşulların yaratacağı 
bazı sınırlılıklar göz önünde bulundurularak 
çeşitli dijital araçlar kullanıldı ve etkileşimli 
sunum özelliklerinden yararlanıldı.

Ortaokul Kademesi Okul Temelli Cinsel Sağlık Uzaktan Eğitim Programı Ders Planı

5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf

Bedenimi Tanıyorum Bedenimi Tanıyorum Özel Alanım ve 
Sınırlarım

Özel Alanım ve 
Sınırlarım

Özel Alanım ve 
Sınırlarım Değişen Bedenim Değişen Bedenim

Toplumsal Cinsiyet

2020 Yılında Çalıştığımız Okullar

Ortaokul

Ulus Özel Musevi Okulları

İlkokul & Ortaokul

Fide Okulları

Hisar Okulları

Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları

Yeni Okul

Lise

İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi

Koç Özel Lisesi

Robert Kolej

Üsküdar Amerikan Lisesi

Tarsus Amerikan Koleji
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Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler 
(PDR) ile yapılan ve onları ergenlerin gelişim 
süreçlerine dair güçlendirmeyi hedefleyen üç 
gün süreli PDR çalıştaylarını çevrimiçine ta-
şıdık. Sosyal medya hesaplarımızdan duyu-
rarak başvuruları aldık ve motivasyonlarına 
bağlı olarak katılımcıları belirledik.

UNFPA Türkiye işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve 
lise kademesinde çalışan psikolojik danış-
manlar gruplandı ve eğitimleri aşağıdaki tak-
vim kapsamında uyguladık. Katılımcılar ara-
sında devlet okulları, özel okullar ve Rehberlik 
ve Araştırma Merkezleri’nde çalışan psikolojik 
danışmanlar vardı. Toplam 102 psikolojik da-
nışmanla çalıştık ve uygulamaya yönelik eği-
tim materyalleri paylaştık.

Ergenlerin gelişim sürecinin bütünsel ve pozi-
tif bir perspektifle desteklenmesi ve çocuğun 
üstün yararını gözeterek haklarına saygılı bir 
eğitim-danışmanlık ortamının sağlanması 
amacıyla bir araya gelen psikolojik danışman 
ve rehber öğretmenlerle, katılımcılık odaklı ve 
paylaşım ağırlıklı yöntemler kullandık ve aşa-
ğıdaki konu başlıklarını ele aldık:

• Cinsel sağlık eğitiminin kapsamı ve yaş gelişi-
mine uygun öğrenim hedefleri
• Çocuk hakları ve cinsel sağlık eğitiminde hak 
temelli yaklaşım
• Bedeni tanıma ve ergenin cinsel gelişimi
• Cinsellik, cinsel davranış ve iyi olma beceri-
leri: Onay, mahremiyet ve bedensel bütünlük

• Üreme sağlığı, cinsel yolla aktarılan enfeksi-
yonlar ve korunma yöntemleri

“Cinsel sağlık eğitiminin, okullarda önleyici 
çalışmalar yapılmasının önemi, çalıştay-
dan en çok aklımda kalanlar oldu.” 
(Çalıştay katılımcısı)

“Cinsel sağlık eğitimi ve çocuk koruma 
hakkında daha fazla düşünmeme yardım-
cı oldu. Hem içinde bulunduğum okul hem 
de ihtiyaç duyan STK’lerde bu alanlarda 
çalışmaya ve üretmeye devam edece-
ğim.” (Çalıştay katılımcısı)

Tarih Katılımcı sayısı

22, 23 & 25 Haziran 2020 14

29-30 Haziran & 2 Temmuz 2020 15

20, 22, 27 & 29 Temmuz 2020 12

18, 19, 21 & 22 Eylül 2020 17

25, 26, 28 & 29 Eylül 2020 16

16-20 Kasım 2020 14

18-23 Aralık 2020 14

Toplam 102
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Ergen Gelişimi Bilgilendirme Platformu

Bugüne değin her yıl ortalama 30’dan fazla 
okulda 10 binin üzerinde öğrenci ve 1000’e 
yakın psikolojik danışman ile 36 ilde yürüt-
tüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz biri-
kimin UNFPA Türkiye desteğiyle hazırlanan 
www.ergengelisimi.org web sitesi ile daha 
ulaşılabilir olmasını ve yaygınlaştırılmasını 
amaçladık. Kapsamlı cinsellik eğitimine iliş-
kin bilgi ve kaynakları ebeveynler, psikolo-
jik danışmanlar ve öğretmenlerin erişimine 
sunduğumuz bu platformda, üye olan psi-
kolojik danışmanlar için uygulamaya yöne-
lik eğitim modüllerine yer verdik. Platformu 
ve çalışmalarımızı birlikte geliştirmek ve 
güçlendirmek için, üye olan tüm kullanıcıla-
rın merak ettikleri konularda sorular bıraka-
bileceği bir alan açtık. 

Çalışmalarımızın www.ergengelisimi.org 
aracılığıyla ilgi duyan tüm ebeveyn, öğret-
men ve psikolojik danışmanlar için yaygın 
fayda sağlamasını umut ediyoruz.

Çevrimiçi Seminerler

27 Ağustos 2020 tarihinde çocuk yaşta, er-
ken ve zorla evlilikler ile mücadelede nerede 
olduğumuzu ve yaklaşımlarımızı nasıl ortak-
laştıracağımızı tartışmak üzere 100’e yakın 
katılımcı ile beraber bir çevrimiçi seminer 
gerçekleştirdik. Seminerde konuşmacı ola-
rak UNFPA Türkiye Cinsel Sağlık ve Üreme 
Sağlığı Programı Koordinatörü Dr. Gökhan 
Yıldırımkaya ve sosyal hizmet uzmanı Emrah 
Kırımsoy yer aldı. danışman ve rehber öğret-
men bir araya geldi, birbirlerinin deneyimle-
rinden öğrendi.

30 Eylül 2020 tarihinde Doç. Dr. Neslihan 
Güney Karaman ile “Ergenlik Döneminde 
Aile-Psikolojik Danışman İletişimi” üzerine 
kapalı grup çalışması gerçekleştirdik. Çevri-
miçi seminer bu zamana kadar Vakfın cinsel 
sağlık eğitimi ve danışmanlık çalıştaylarına 
katılmış psikolojik danışman ve rehber öğ-
retmenlere yönelikti. Ergenlerin cinsel gelişi-
mini desteklerken aileyle iletişimi nasıl sağ-
lanacağımızı irdelediğimiz bu çalışmada 
belli vakalar üzerinden ilerledik. Seminerde 
50’ye yakın psikolojik danışman ve rehber 
öğretmen bir araya geldi, birbirlerinin dene-
yimlerinden öğrendi.



TA
P 

Va
kf

ı  
36

. M
üt

ev
el

li 
H

ey
et

 R
ap

or
u 

/ 
20

-2
1 

• 
42 Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Programı
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gözlendiği 
alanlardan biri eğitim. Dünyada eğitim hakkı-
na ulaşmada kız öğrenciler çoğunlukla deza-
vantajlı konumdadır. Erkeklerin okuma-yazma 
oranı, eğitimde geçirdikleri zaman, yükseköğ-
retimden mezun olma oranları kadınlara göre 
daha fazladır. Cinsiyet rollerinin ve kalıplarının 
bir sonucu olarak mesleki alandaki eğitimlerde 
de teknik bilimler, mühendislik gibi alanlarda 
erkekler, sosyal bilimler alanında da kadınlar 
ağırlıktadır. 2020 yılında yürüttüğümüz çalış-
malarda eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasını hedefledik.

Meslek Liselerinde “Eşitiz-Güçlüyüz” 
Çalışması

MESS Eğitim Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 
“Meslekte Fırsat Eşitliği ve Meslek Liseli Öğ-
rencileri Destekleme” projesi kapsamında 
kız öğrencilerin meslek seçiminde toplumsal 
cinsiyet kalıplarının dışına çıkarak fırsatlar-
dan eşit yararlanmalarının desteklenmesi 
amacıyla, kariyer danışmanlığı uzmanları, 
öğretmenler ve öğrencilere yönelik farkında-
lık çalışmaları gerçekleştirdik. 

Atölye çalışmasında İş ve Meslek Danış-
manları ile birlikteydik

09 Mart 2020 tarihinde Bursa’da meslek li-
selerinde kariyer danışmanlığı çalışmaları 
yapan 25 uzmanla bir atölye çalışmasında 
buluştuk. Çalışmada, toplumsal cinsiyet rolle-
rimizden kaynaklanan ayrımcılığın boyutları-
na, bu ayrımcılığın günlük yaşamımıza ve ka-
riyer planlamasına etkilerine dikkat çekmek, 
meslek lisesi öğrencilerinin alan seçimleri ve 
kız öğrencilerin seçtikleri teknik alanlarda 
eğitim süresince güçlenme ihtiyaçları konu-
sunda farkındalıklarını artırmak, uzmanların 
günlük yaşam ve çalışmalarında eşitlikçi ba-
kış açısını güçlendirmeyi amaçladık. 

“Mesleki & Teknik Anadolu Liseleri COVID-19 
Süreci ve Yansımaları; Etkilendik ama Nası-
lız?” paylaşım toplantısında öğretmenlerle 
buluştuk

UNFPA Türkiye ve MESS Vakfı işbirliğiyle öğ-
retmenlerle pandemi sürecinin hayatımıza 
yansımaları ve pandemiyle başlayan uzak-
tan eğitim döneminden beklentileri üzerine 

konuşmak, çalışmalarımızın ve iletişimimi-
zin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere bir 
araya geldik. Öğretmenlerin yaşanan döne-
me dair deneyimleri ve “iyilik halleri” üzerine 
paylaşımlarıyla birlikte, sosyal ve duygusal 
öğrenme becerilerinin bu dönemde hepimize 
ve öğrencilere nasıl katkı sunabileceği üzeri-
ne konuştuk.

Toplumsal Cinsiyet Okul Çalışmalarıyla öğ-
rencilerin toplumsal cinsiyetlerinin yarattığı 
eşitsizliğin ötesine geçerek meslek seçme-
lerini destekleyici çalışmalar yürüttük

Şubat ayında MESS Eğitim Vakfı’nın destekle-
diği 21 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 
Çanakkale Biga ve Lâpseki Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerinde 9.sınıflardaki 9 şubede, 
20’si kız öğrenci olmak üzere 731 öğrenciyle 
buluşarak farkındalık çalışması yaptık. Anka-
ra Gazi MTAL’de ise üst sınıf kızlarla “kariyerim 
& gelecek kurgum” çalışmasının pilot uygula-
malarını yaptık ve 10 ve 11. sınıfta okuyan 35 
kız öğrenciyle ikişer saatlik oturumlar gerçek-
leştirdik.

Pandemiyle kesintiye uğrayan çalışmamızın 
dijital platformlar aracılığıyla yaygınlaştırıl-
ması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, 
2020’nin son çeyreğinde 9. sınıf seminer ça-
lışmalarımızın dijitale dönüştürülmesine baş-
ladık. 

“Hayallerin için Ezberleri Boz”, “Eşitiz Güçlü-
yüz” ve “Mesleğin Cinsiyeti Yoktur” temaları 
ile hazırlanan 3 video, MESS ve TAP Vakfı Aka-
demi öğrenme platformları üzerinden öğ-
renci, öğretmen ve psikolojik danışmanlara 
ulaşıyor. 
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Eğitim Ortamında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Çalışmaları 

“Yakın İlişkiler ve Ben” broşürüyle ilişkilere 
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle ye-
niden bakıyoruz

UNFPA Türkiye desteğiyle 14-18 yaş arası 
gençlere dönük olarak hazırlanan broşürde 
gençlerin kendi dilinden, “yakın” ilişkilerinde 
yaşadıkları sorunları “güvenli/sağlıklı ilişki” 
perspektifiyle yanıtlamaya çalıştık.

Lise ve meslek liselerinde sürdürdüğümüz ça-
lışmalarımızdan edindiğimiz deneyimlerle, 
gençlerin özellikle bireysel olarak yaşadıkları 
ama konuşmaktan çekindikleri konular üzeri-
ne yoğunlaşırken, farkındalıklarını artırmaya 
ve yalnız olmadıklarını fark ettirmeye yönelik 
bu çalışma, öğrenciler, ebeveynler ve öğret-
menlerden gelen geri bildirimlerle tamam-
landı. Broşürde “özel alan” kavramından “gü-
venli/sağlıklı” ilişkilerin göstergelerine uzanan 
bilgilere yer verdik.

Gençler “Bugününe ve Geleceğine 
Sahip Çık” ıyor

UNFPA Türkiye işbirliğiyle hazırlanan video, 14-
18 yaş arası gençlerin okuldaki alan seçimle-
rinden kariyerlerine uzanan yolda cinsiyetçi 
olmayan bir bakış açısıyla ilerleyebilmeleri 
için farkındalık oluşturmak amacıyla hazır-
lanmıştır. 4 yılını tamamlayan meslek liseleri 
çalışmalarımızdan edindiğimiz deneyimlerle 
hazırlanan ve okullarda farkındalık çalışmala-
rımızın sürdürülebilirliğine hizmet etmesini de 
amaçladığımız bu çalışmayı okullarda ve sivil 
toplum platformlarında yaygınlaştırıyoruz.

Toplumsal cinsiyet çalışmalarımızın dijital 
dönüşümü başladı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden kız öğ-
rencilerle yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
çalışmalarında farkındalığın bir adım öte-
sine geçerek, yaşamımız içindeki en belirgin 
yansımalara biraz daha yakından bakmayı 
hedefledik. Okullarda öğretmenlerin kullanı-
mı için faydalı olacağını ve sürdürülebilirliğe 
katkı sunacağını düşündüğümüz çalışmaları 
öğrenme platformumuz üzerinden yaygın-
laştırmaktayız.

Toplum Cinsiyet Çalışmalarımızın 
Dijital Dönüşümü
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve 
yaşamımıza yansımaları hakkın-

da farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz 
bu bölümde, ergen ve gençlere yönelik 
çalışmalar hazırladık. Öğretmen, psikolo-
jik danışman ve ebeveynler başta olmak 
üzere ilgi duyan herkesin gerek faydalanı-
cı gerekse uygulayıcı olarak kullanabilme-
lerini dikkate aldık. 

Şu iki başlık altında oluşturduğumuz ça-

lışmalarımıza www.akademi.tapv.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz:
- Bugününe ve Geleceğine Sahip Çık
- Toplumsal Cinsiyet ve Yaşamımıza   
   Yansımaları
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İletişim ve 
Savunuculuk 

Çalışmaları
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CİSÜ Platformu,

• CSÜS hakları ve hizmetlerinin toplumun her kesimi için 
görünür ve erişilebilir olmasını sağlamak için çalışır,

• Veri ve kanıta dayalı savunuculuk, izleme ve farkındalık 
artırma çalışmaları yürütür, hizmetlerin türü, kalitesi ve erişile-
bilirliği ile ilgili eksiklikleri ve sorunları ortaya koyan ve çözüm 
önerileri sunan yayınlar yapar,

• İlgili sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu harekete geçi-
rerek, önerilerinin uygulanabilmesi için karar alıcılara yönelik 
baskı grubu oluşturur. 

CİSÜ Platformu Çalışmaları 

Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekle-
me Programı kapsamında “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı 

Platformunun Güçlendirilmesi” projesiyle Şubat 2020’den bu 
yana TAP Vakfı, İKGV, KİH-YÇ, SPoD ve Sağlıkta Genç Yakla-
şımlar Derneği proje ortaklığıyla oluşturulan CİSÜ Platformu 
Şubat 2020’den itibaren çalışmalarına başladı.
Önceki yıllarda “Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Platformu” adı altında faaliyet göstermiş ve CSÜS 

alanında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 
savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiren grubun değişimi ve 
genişlemesiyle oluşan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları 
Platformu (CİSÜ), veri ve kanıta dayalı savunuculuk faaliyetleri 
gerçekleştirerek, Türkiye’de cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hakları ve hizmetlerinin güncel durumunu ortaya koymayı, ilgili 
hak ve hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir olmasını 
sağlamayı amaçlıyor.
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2020 yılında CİSÜ Platformu üye sayısı-
nı 18’den26’ya yükselterek kadınlar, gençler, 
engelliler, mülteciler, LGBTİ+’lar, HIV ile yaşa-
yanlar başta olmak üzere farklı kilit grupların 
CSÜS haklarına erişimini odağına alan sivil 
toplum örgütleri, sağlık meslek örgütlenme-
leri ve akademisyenlerin oluşturduğu ağını 
güçlendirme çalışmaları yürüttü.

Platform ilk yılında organizasyon yapısını 
belirledi, Yürütme Kurulu ve İletişim ve İçerik 
Çalışma Grubu ve Veri Temelli Savunuculuk 
Çalışma Grubu olmak üzere iki çalışma grubu 
oluşturdu. Yürütme Kurulu ve çalışma grupla-
rının toplantılarını tüm üyelerin katılımına açtı.

Platformun ortak bir dil ve anlayış geliştirme-
si, topluluk oluşturma sürecinin tamamlan-
ması, iç iletişiminin güçlenmesi için kolaylaş-

tırıcılık yapılan ve serbest tartışmanın teşvik 
edildiği üç aşamalı bir buluşma dizisini gün-
demine aldı: 
1) Kavram/terminoloji Atölyeleri 2) Politika 
belgesi Yazım Atölyesi 3) İşleyiş Yapılandırma 
Atölyesi. 

Kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlayarak 
yeni ismi, logosu ve sosyal medya hesaplarıy-
la iletişim çalışmalarına hız veren CİSÜ Plat-
formu sosyal medya paylaşımlarıyla yaklaşık 
17 bin kişiye, e-bülten gönderimleriyle 6 bin’e 
yakın kişiye ulaştı. Basın çalışmalarıyla rapor 
ve yayınlarını yaygınlaştırdı. 

Platform düzenlediği üç ayrı webinar ile CSÜS 
alanında çalışan STK’ler, yerel yönetimler, 
kamu kurumları ve akademiden 500’e yakın 
kişiye ulaştı.

CİSÜ Web ve Sosyal Medya Adresleri:
https://cisuplatform.org.tr (web sitesinden e-bültenimize üye olabilirsiniz)

Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube’da @cisuplatform

2018 Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması 
Paylaşımı toplantısı gerçekleştirdik

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ens-
titüsü tarafından 5 yılda bir yapılan Türki-
ye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 
yılı verileri Kasım 2019 tarihinde açıklandı. 
TAP Vakfı’nın davetiyle Nüfus Etütleri Ens-
titüsü araştırma ekibinden Doç. Dr. Alanur 
Çavlin ve Faruk Keskin, CİSÜ Platformu’na 
üye örgütlerin temsilcilerine 18 Şubat 
2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
bir toplantıda çalışmayı aktardı.

Divan Oteli’nin mekan sponsorluğuyla 
gerçekleşen toplantıda katılımcılar, TNSA 
çalışma metodolojisini, bulgularını ve son 
20 yıllık süreç içindeki değişimleri dinleme 
fırsatı buldu. Toplantının ikinci bölümün-
de platform üyelerine CİSÜ Platformu’nu 
Güçlendirme Projesini tanıttık.
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Pandemi Öncesi ve Sırasında Türkiye’de 
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri İz-
leme Raporu yayınladık

Pandeminin CSÜS hizmetlerine erişime et-
kisini görmek için Etkiniz AB Programı des-
teğiyle bir çalışma başlattık. Doç. Dr. Volkan 
Yılmaz’ın yürüttüğü araştırma çalışmasının 
sonuç raporunu 14 Ekim 2020’de düzenlenen 
70 kişinin katıldığı bir webinarda Yılmaz’ın ay-
rıntılı sunumuyla tanıttık. Etkinliğin kaydı web 
sitesi ve Youtube kanalında paylaşılarak sos-
yal medyada duyuruldu. Raporun ayrıntılarını 
Kasım ayında yürütülen basın çalışmalarıyla 
kamuoyuyla paylaştık.

19 Kasım’da “Pandemi Koşullarında CSÜS 
Hizmet ve Haklarının Durumu Konferansı” 
düzenledik

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Plat-
formu’nu Güçlendirme Projesi’nin açılış top-
lantısı, tematik bir konferans olarak düzen-
lendi. Pandemi koşullarında cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı hizmet ve haklarının güncel 
durumunun ayrıntılarıyla paylaşıldığı konfe-
rans 19 Kasım 2020 Perşembe günü gerçek-
leşti. Gazeteci-yazar Özlem Gürses’in mo-
deratörlüğünü üstlendiği konferansta açılış 
konuşmaları ve tematik konuşmalar yer aldı. 
TAP Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe 
Akın, UNFPA Türkiye Ülke Temsilcisi Dr. Has-
san Mohtashami ve AB Türkiye Delegasyonu 
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başka-
nı Angel Hidalgo Gutierrez konferansın açılış 
konuşmalarını yaptı. Tematik konuşmalarda 
ise Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ens-
titüsü Müdürü Prof. Dr. Banu Ergöçmen, Bo-
ğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Volkan Yılmaz ve Uluslararası Çocuk Mer-
kezi Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen söz aldı. 
Konferansı yaklaşık 350 katılımcı takip etti. 
Toplantı kaydı CİSÜ Platformu web sitesi üze-
rinden erişime açıldı.

“Uluslararası Ağ Deneyimleri 
Webinarları”nın ilkini gerçekleştirdik

“Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları” 
başlığı altında düzenlediğimiz webinarların 
ilkini 16 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi ola-
rak gerçekleştirdik. “Kesişimsel Feminist Ağlar 
ve Cinsel ve Bedensel Haklar” temalı webi-
narda, dünyada cinsel sağlık ve doğurganlık 
sağlığı ve hakları alanında çalışan sivil top-
lum ağlarının deneyimlerine odaklandık. İlk 
webinarda Müslüman Toplumlarda Cinsel ve 
Bedensel Haklar Koalisyonu CSBR’den (Coa-
lition for Sexual and Bodily Rights in Muslim 
Societies) Rima Athar ve Cinsellik ve Doğur-
ganlık Adaletinin Sağlanması Ağı Resurj’den 
(Realizing Sexual and Reproductive Justice) 
Marie Claire Price konuşmacımızdı. Kendi 
ağlarının öncelikli çalışma konuları, katılım 
mekanizmaları ve ağ içi karar alma süreçleri, 
savunuculuk yöntemleri ve kazanımlar hak-
kında bilgi paylaştılar. Webinarı 50’ye yakın 
katılımcı takip etti. Webinar kaydı internet 
sitemizde, Youtube hesabımızda paylaşılarak 
sosyal medyada duyuruldu.
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CİSÜ Platformu adına toplantılara katıldık

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD) 
ve Gençlik Örgütleri Forumu’nun düzenle-
diği (GoFor), farklı alanlarda çalışan gençlik 
kuruluşlarını bir araya getirerek gençleri sivil 
topluma dahil etmeyi amaçlayan etkinlik di-
zisi, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücade-
le Günü, 1 Aralık Dünya AIDS günü ve 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları günlerini kapsayan 16 
Günlük Aktivizm kapsamında “Dijital Genç-
lik Festivali” ile son buldu. Festival programı 
kapsamında 13 Aralık’ta düzenlenen “Cinsel 
Sağlık ve Gençler” panelinde CİSÜ Platformu 
olarak yer aldık. Platformun oluşum süreci-
ni, proje süresince planlanan çeşitli yayın ve 
etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Oturum 
canlı olarak yayınlandı ve video kaydı SYGD 
ve GoFor Youtube hesaplarına yüklenerek 
paylaşıldı.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği – TURKMSIC’in 21-
22 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
düzenlediği Lora Eğitim Kampı’nın progra-
mında bu yıl CİSÜ Platformu da yer aldı. 343 
kişinin katıldığı etkinlikte CİSÜ Platformu adı-
na konuşan Nurcan Müftüoğlu cinsel hakla-
rın neler olduğu, ülkemizde bu bağlamda-
ki güncel durum, doğurganlıkla ilgili yasal 
çerçeve, hizmet sunumu dinamiklerini, CİSÜ 
Platformu’nun kuruluş amacı ve çalışmala-
rını anlattı. Oturumda hizmete erişim sorun-
lar da tartışıldı. Gençlerin CSÜS hizmetlerine 
erişimindeki kısıtlılıklar, Polonya’daki kürtaj 
mücadelesi, performans sistemi kapsamında 
hizmet sunumu, CSÜS alanında LGBTİ+ kap-
sayıcılığı soruları etrafında verimli bir tartış-
ma yürüttük.

Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için 
Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Toplumsal 
Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele
UNFPA Türkiye işbirliğiyle 20 Şubat 2020 tari-
hinde İstanbul’da düzenlenen çalıştayda sık-
lıkla göz ardı edilen engellilerin cinsel sağlığı 
ve üreme sağlığını gündeme taşıdık. Çalıştay 
öncesi hazırlanan raporla engelli kadın ve kız 
çocuklarına yönelik cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı hizmetlerinde ve toplumsal cinsiye-
te dayalı şiddetle mücadelede mevcut hiz-
metler, yasal düzenlemeler değerlendirilirdi. 
Çalıştay süresince, hizmetlerin daha kapsa-
yıcı ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli hale 
getirilebilmesi için birçok sivil toplum örgütü, 
kamu kuruluşu ve üniversitelerden temsilcile-
rin katılımıyla bir yol haritası oluşturulmaya 
çalışıldı.

Raporun ve çalıştay çıktı-
larının daha geniş bir kit-
leye ulaştırılması ve alan-
da oluşturulacak yeni 
uygulama ve müdahale 
pratiklerinin zenginleşti-
rilmesi amacıyla birleş-
tirilmiş hali Türkçe ve İn-

gilizce olarak kaynaklarımız arasında yerini 
alırken alanda çalışan sivil toplum ve yerel 
yönetim birimlerine iletildi.
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Kasım Buluşmaları: Pandemi 
Günlerinde Ergenlik
2017 yılından bu yana UNFPA Türkiye işbirli-
ğiyle “Ergen Sağlığı” çalışmaları kapsamında 
sürdürdüğümüz geleneksel Kasım Buluşma-
ları toplantıları, bu yıl pandemi nedeniyle eği-
tim sisteminin ve öğrencilerin öncelik ve gün-
demlerinin değiştiği bir dönemde gerçekleşti. 

24-25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde çevri-
miçi olarak düzenlediğimiz oturum ve atöl-
yelerde yeni normalin getirdiği ihtiyaç ve 
beklentiler doğrultusunda ergenlerin gelişim 
süreçleri ve sağlığını konuştuk.

Dünya Sağlık Örgütü, UNFPA Türkiye, akade-
misyenler ve alanda çalışan psikolojik danış-
man ve uzmanların konuşmacı ve yürütücü 
olarak katıldığı oturum ve atölyelerde, yerel 
ve küresel ölçekte ergenlere yönelik araştırma 
ve çalışmalar konuşuldu, sorular yanıtlandı. 
Toplantılarımızı ağırlıkla rehberlik ve psikolo-
jik danışman, psikolog, öğretmen ve ebeveyn 
olmak üzere 1000’e yakın kişi izledi. Herkesin 
katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen 
Kasım Buluşmaları’nın video kayıtları ve ba-
sılı özet raporu ergengelisimi.org sitemizden 
yayımlanmakta ve ayrıca basılı kitapçıklar 
sahada çalışan sivil toplum örgütleri, yerel 
yönetimler ve okullara iletilmektedir. 

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere ka-
tılan kadınlar özellikle geleneksel davranış ve 
uygulamaların kendilerine zarar verdiğini ve 
özellikle genç kadınlara verilecek eğitimlerin 
yaygınlaşmasının önemli olduğuna dair geri 
bildirimler verdiler:

“Rehber öğretmenlere yönelik bu tarzda 
eğitimleriniz çok işlevsel, devam etmesini 
çok isterim.” (Katılımcı paylaşımı)

“Bu etkinlikten çok memnun kaldım. Mes-
lektaşlarımın çalışmalarından ilham aldım,  
bana yeni alan açtılar. Yalnız olmadığımı 
fark ettim ve sınırlılıklarımı fark ettim.”
 (Katılımcı paylaşımı)

“TAPV’nin Kasım buluşmalarını her sene 
büyük bir heyecanla bekliyorum. Temalar 
çok güncel ve ilgi çekici oluyor. Tüm emek-
leriniz için teşekkür ederim.” 
(Katılımcı paylaşımı)
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Çalıştığımız İller ve Paydaşlarımız
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Medrese Gül ÇATOM, 
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Diyarbakır

Adı
yam

anK. Maraş

Kayseri
Elazığ

Mersin

Sinop Artvin
Rize

Trabzon

Ankara

Şanlıurfa

Bayburt
Erzurum

Mardin
Şırnak

Siirt
Hakkari

Van

Ard
aha

n

Kilis

Bartın

Tekirdağ

İzmir

Kastamonu

Muğla

Kütahya

Nevşehir

Sivas

Tunceli

Malatya

Ağrı

Bitlis

Gümüşhane

Osmaniye

Bilecik

Denizli

Uşak

Hatay il Sağlık Müdürlüğü

Amerikan Koleji

Birecik RAM

Siirt RAM

Eksi 25 Derneği

Cinsel Sağlık Eğitim 
Programı - Öğretmen 
çalıştayları kapsamında 
Rehberlik Araştırma 
Merkezleri (RAM) işbirliği

Kadın Sağlığı Eğitim 
Programı ve Güvenli 
Annelik kapsamında 
Çok Amaçlı Toplum 
Merkezleri (ÇATOM) 
işbirliği
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Ordu
Samsun

Gaziantep

Kocaeli

Balıkesir
Çan

akk
ale Tokat

Giresun

Erzincan

Bingöl

Hatay

Adana

Çorum

Kı
rık
ka
le

Niğde

Aksaray

Kırşehir

Yozgat

Amasya

Muş

B
at

m
an

Kars

Iğdır

Düzce

Zonguldak

Karabük

Yalova

Sa
ka
ry
a

ÇankırıBolu

Ed
irn

e

Eskişehir

Konya

Bursa

Kırklareli
İstanbul

Karaman
Antalya

Afyon

Burdur

IspartaAydın

Manisa

Diyarbakır

Adı
yam

anK. Maraş

Kayseri
Elazığ

Mersin

Sinop Artvin
Rize

Trabzon

Ankara

Şanlıurfa

Bayburt
Erzurum

Mardin
Şırnak

Siirt
Hakkari

Van

Ard
aha

n

Kilis

Bartın

Tekirdağ

İzmir

Kastamonu

Muğla

Kütahya

Nevşehir

Sivas

Tunceli

Malatya

Ağrı

Bitlis

Gümüşhane

Osmaniye

Bilecik

Denizli

Uşak

Kızılay, SGDD-ASAM, 
Hayata Destek Derneği, 
Uluslararası Göç Örgütü

Kızılay, 
Kırmızı Şemsiye 
Derneği,  

Umutışığı Kadın Kooperati�

KAMER, Kızılay, Lider Kadın 
Derneği,  MOKİD,  Gülşilav 
Kadın Merkezi,  Nûjîn Kadın 
Danışma ve Dayanışma 
Merkezi, Mardin Toplumsal 
Katılım Ve Gelişim Derneği 

SGDD – ASAM, AID Uluslararası 
Doktorlar Derneği, Maya Vakfı, 
KADAV, Yuva Derneği, Güngören 
Yeşilay, Karşı Kapı Derneği, İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı, 
Mülteciler ve Sığınmacılar 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, Uluslararası Mavi Hilal 
Vakfı, Cinsel Şiddete Karşı Hukuki 
Yardım Derneği, Benim Ailem 
Derneği,  SPoD, KEDV, Hayata 
Destek Derneği,  Save the 
Children, WALD,  Kızılay, RET 
International, Tarlabaşı Toplum 
Merkezi, İKADDER, Gökkuşağı 
İstanbul Kadın Kuruluşları 
Platformu,  Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği, Hayat Sağlık 
Ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Sınır 
Tanımayan Doktorlar Derneği, 
Kızılay-Sultanbeyli, Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı , 
Hayata Destek Derneği, Kızılay, 

Yuva Derneği, SGDD-ASAM

Kapadokya Kadın Dayanışma 
Derneği, Nevşehir Zihinsel 
Engelliler Derneği

Care International, 
SGDD-ASAM, Kızılay

Antalya
Rotary

Kulüpleri

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar 
Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ 
Dayanışma Derneği, 
Kadın Dayanışma Derneği, 
SGDD-ASAM, Kızılay,  
Türkiye Körler Federasyonu, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı

 Saray Kadın Derneği,   
SGDD-ASAM

Türk PDR Derneği Bursa Şubesi,  
SGDD-ASAM, Kızılay,  
Mor Salkım Kadın Dayanışma

Kızılay

Mavi Toplum

Kızılay

Kızılay

Kızılay

Kızılay,  
Uluslararası 
Mavi Hilal 
İnsani Yardım 
ve Kalkınma 
Vakfı

SGDD-ASAM

SGDD-ASAM, Mültecilerle 
Dayanışma Derneği, Kızılay,  
İzmir Kadın Dayanışma Derneği,  
Toplumcu Psikologlar 

Kadın Sağlığı Eğitim 
Programı ve Seminerleri 
kapsamında Sivil Toplum 
Kuruluşları işbirliği
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Manisa Büyükşehir 
Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 
Derik Belediyesi,  Kızıltepe 
Belediyesi, Akdeniz Belediyesi  

Sur Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Silvan Belediyesi
Bismil BelediyesiSeyhan Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi
Ceyhan Belediyesi

Toroslar Belediyesi, 
Akdeniz Belediyesi

Çocuk Ve Gençlik Sağlık 
Danışma Merkezi, Halk 

Eğitim Merkezi

Tekirdağ 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kilis Belediyesi

Elbeyli Konteyner Kent Halk Eğitim, 
Öncüpınar Kent Konteyner Halk Eğitim,   
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 
Hilvan Belediyesi

ESKAM  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Odunpazarı Belediyesi, 
Tepebaşı Belediyesi

Muratpaşa Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi,  
Kemalpaşa Belediyesi, 
Güzelbahçe Belediyesi, Aliağa 
Belediyesi,  Seferihisar 
Belediyesi, Bornova Belediyesi,  
Selçuk Belediyesi,  Çiğli 
Belediyesi,  Karabağlar 
Belediyesi, Urla Belediyesi,  
Güzelbahçe Belediyesi

Çankaya Belediyesi,
Yenimahalle Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Nilüfer Belediyesi,
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Üsküdar Sosyal Hizmet 
Merkezi-ASPİM,  Sultangazi 
Sosyal Hizmet Merkezi - ASPİM,  
Zeytinburnu Sosyal Hizmet 
Merkezi,  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Avcılar Belediyesi, 
Sarıyer  Belediyesi, Kartal 
Belediyesi, Bayrampaşa  
Belediyesi,  Kadıköy Belediyesi,  
Şişli Belediyesi, Maltepe 
Belediyesi, Tuzla Belediyesi, 
Zeytinburnu Belediyesi, 
Bağcılar Belediyesi, Beylikdüzü 
Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, 
Beşiktaş Belediyesi,

Van Belediyesi 
Kadın Sorunlarını 

Araştırma ve 
Uygulama 

Merkezi

Edirne SODAM

Ordu
Samsun

Gaziantep

Kocaeli

Balıkesir
Çan

akk
ale Tokat

Giresun

Erzincan

Bingöl

Hatay

Adana

Çorum

Kı
rık
ka
le

Niğde

Aksaray

Kırşehir

Yozgat

Amasya

Muş

B
at

m
an

Kars

Iğdır

Düzce Karabük

Yalova

Sa
ka
ry
a

ÇankırıBolu

Ed
irn

e

Eskişehir

Konya

Bursa

Kırklareli
İstanbul

Karaman
Antalya

Afyon

Burdur

IspartaAydın

Manisa

Diyarbakır

Adı
yam

anK. Maraş

Kayseri
Elazığ

Mersin

Sinop Artvin
Rize

Trabzon

Ankara

Şanlıurfa

Bayburt
Erzurum

Mardin
Şırnak

Siirt
Hakkari

Van

Ard
aha

n

Kilis

Bartın

Tekirdağ

İzmir

Kastamonu

Muğla

Kütahya

Nevşehir

Sivas

Tunceli

Malatya

Ağrı

Bitlis

Gümüşhane

Osmaniye

Bilecik

Denizli

Uşak

Zonguldak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Konya Kızılay

Kadın Sağlığı Eğitim 
Programı ve Seminerleri 
kapsamında Kamu Kurumu 
ve Yerel Yönetim işbirliği
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Destekçilerimiz
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Raporlar

Denetçiler Raporu
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Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 31.12.2020  Tarihli Vakıf Bilançosu

31.12.2020 Tarihli Gelir Gider Tablosu

V A R L I K L A R   (AKTİF) K A Y N A K L A R   (PASİF)

2019 2020 2019 2020

CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM

1-DÖNEN VARLIKLAR   7.170.017,06      8.464.354,21    1-KISA VADELİ YABANCI KAYN.   938.662,97      1.430.130,47    

A-HAZIR DEĞERLER   6.992.027,83      8.343.774,87    A-TİCARİ BORÇLAR

1-KASA   458,76      394,32    1-SATICILAR   132.701,03      15.242,55    

2-ALINAN SLİPLER   -        -      2- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR   355,17      1.197,00    

3-BANKALAR   6.966.617,66      8.341.810,21    B-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.

4-BANKA FONLARI   24.951,41      1.570,34    1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR   39.055,91      76.036,14    

5-KAMU KESİMİ TAHV. SNT VE BON.   -        -      2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ   38.857,33      60.476,13    

B-ALACAKLAR   152.987,71      110.084,15    C-GELECEK AYL.AİT GELİR VE GİD.TAH.

1-İKTİSADİ İŞLETME   152.987,71      108.911,55    1-GELECEK AY GİDERLERİ   526,00      919,00    

2-VERİLEN  AVANSLAR   -        1.172,60    2-İŞ AVANSLARI   -        -      

3- AB KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI   8.248,30    

3-DİĞER ALACAKLAR   -        -      D-GELECEK YILA DEVREDEN ŞARTLI BAĞ   727.167,53      1.268.011,35    

C-VERİLEN DEPOZİTO VE TEM.   9,00      9,00    

D-1)GELECEK AYLARA AİT ÖDE.   9.220,61      9.023,18    

E-2)GELECEK AYLARDA TAHSİL GELİRLER.   15.771,91      1.463,01    

II-DURAN VARLIKLAR   1.579.333,78      1.583.988,77    II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

D-MADDİ DURAN VARLIKLAR

6-DEMİRBAŞLAR III-ÖZ KAYNAKLAR   7.852.945,05      8.660.469,69    

BİNALAR   1.457.718,14      1.457.718,14    A-ANA VARLIK   5.691.274,51      5.691.274,51    

TAŞITLAR   80.000,00      80.000,00    B-SERMAYE YEDEKLERİ   137.114,58      137.114,58    

DEMİRBAŞ   41.615,64      46.270,63    C-MALİ VARLIK DEĞERLENME FARKI   1.695.744,75      2.643.721,76    

8-BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) D-GEÇMİŞ YILDAN DEVR. GELİR FAZLASI   -        -      

E-CARİ YIL GELİR FAZLASI   328.811,21      188.358,84    

H-DİĞER DURAN VARLIKLAR  

1-GELECEK YIL.İNDİRİLECEK KDV.

IV-SERMAYE İKTİSADİ İŞL.İŞTİRAKİ   42.257,18      42.257,18    

I- DÖNEM NET ZARAR   -        -      

TOPLAM   8.791.608,02      10.090.600,16    TOPLAM   8.791.608,02      10.090.600,16    

CARİ DÖNEM   (2019 YILI) CARİ DÖNEM   (2020 YILI)

I- FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) -      -      

A-YAYIN GELİRLERİ

B-SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ -      -      

C-DİĞER GELİRLER(HİZMET-FİLM-EĞİTİM)

II-FAALİYET GİDERLERİ (-) - 2.366.325,15    - 3.187.797,72    

A-EĞİTİM AMAÇLI GİDERLER - 2.033.820,72    - 2.785.229,28    

B-KÜLTÜR AMAÇLI GİDERLER-AMACA YÖNELİK HİZMET -      -      

C-DİĞER GİDERLER -      -      

D-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ - 332.504,43    - 402.568,44    

III-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) 2.406.012,95    3.047.345,35    

C-FAİZ GELİRLERİ (*)   557.295,35    312.166,96    

D-BAĞIŞ GELİRLERİ

1-ŞARTLI BAĞIŞLAR - PROJELER 1.703.193,10    2.435.659,21    

2-ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 145.524,50    299.519,18    

E-DİĞER GELİRLER -      -      

IV-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -      -      

KAMBİYO ZARARI VEGEÇEN DÖNEM GİDERİ -      -      

V-OLAĞAN DIŞI GELİRLER (+) 289.123,41    328.811,21    

A-ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN 289.123,41    328.811,21    

VI-DÖNEM SONUNA DEVREDEN GELİR VEYA GİDER 
FAZLASI 328.811,21    188.358,84    

A-GELİR FAZLASI  (+) -        -      

B-GİDER FAZLASI (-)

NOT:
(*)  2020 Yılında elde edilen 
faizlerin , şartlı bağışlara 
ait olan kısımları bu fonlara 
ilave edilmiş, bakiyesi gelir 
tablosuna alınmıştır.

Şartlı Bağış Fonlarına: 22.319,28
Gelir tablosuna: 312.166,96
Faiz geliri: 334.486,24
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Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 2020 Yılı Kesin Bütçesi”

GİDER BÜTÇESİ

1000-BÜRÜT GELİRLERİN 
GEÇMEYEN HARCAMALAR 402.568,44

1100-YÖNETİM VE İDAME GİDERLERİ 402.568,44

1200-GİDER KARŞILIKLARI (İHTİYATLAR)

1300-VAKIF MALVARLIĞINI ARTIRICI YATIRIM HARC. 0,00

1400-TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ 0,00

2000-BÜRÜT GELİRLERİN 
VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HARCAMALAR 2.785.229,28

2100-AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN 
KURULACAK TESİSLERE İLİŞKİN HARCAMALAR 0,00

2200-AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLEN 
PROJE HİZMETLERİ 2.435.659,21

2202-KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 318.716,37

2203-GÜVENLİ ANNELİK  EĞİTİM PROGRAMI 227.068,20

2214-GÜVENLİ ANNELİK SAHA ÇALIŞMALARI 79.822,38

2215-MESLEK LİSELERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI 113.244,53

2216-UNFPA-ÖĞRETMEN PROGRAMI 511.247,17

2221-UNFPA  PROGRAMI 190.257,01

2222-DÜNYA BANKASI CARMA PROJESİ 44.804,37

2225- AB PROJESİ 697.143,62

2226-UNFPA-ENGELLİ ÇALIŞMASI 64.509,29

2227-UNFPA ROMAN PROJESİ 188.846,27

0,00

2300-GELİR GETİRİCİ 
HİZMETLERE İLİŞKİNHARCAMALAR

0,00

2400-AMAÇLARA YÖNELİK 
DİĞER HARCAMALAR 349.570,07

2401-PROGRAM PERSONEL  GİDERLERİ 226.853,60

2403- SİVİL TOPLUM
KADIN-GENÇLİK ÇALIŞMALARI

26.033,64

2404-CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMLARI 78.824,42

2406- TANITIM VE YAYIN 17.858,41

2500-  2015..  YILI  BÜTÇE AÇIĞI 0,00

TOPLAM HARCAMALAR 3.187.797,72

BÜTÇE FAZLASI 188.358,84

GENEL TOPLAM 3.376.156,56

GELİR BÜTÇESİ

3000-VAKIF İŞLEMLERİNDEN 
ELDE EDİLECEK GELİRLER

3100- ............................ İŞLETMESİ

3200- ............................. İŞLETMESİ

4000-İŞTİRAKLERDEN 
ELDE EDİLECEK GELİRLER

4100- ...............................

4200- ...............................

5000-KİRA GELİRLERİ

5100- KONUT

5200-İŞ YERİ

5300-TAŞIT

5400- ...........................

6000-FAİZ GELİRLERİ 312.166,96

6100-MEVDUAT FAİZLERİ 282.002,25

6200-TAHVİL VE BONO FAİZLERİ 3.465,73

6300-DİĞER FAİZ VE KUR FARKLARI 26.698,98

7000-SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ 0,00

7300-……..

7400- ……. 0,00

7300- .........................

8000-YAYIN GELİRLERİ

8100-KİTAP

8500- ....................

9000-BAĞIŞ GELİRLERİ 2.735.178,39

9100-ŞARTLI BAĞIŞLAR 2.435.659,21

9200-ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 299.519,18

10000-YASAL OLARAK 
VAKFA TAHSİS EDİLEN GELİRLER

10100- ........... SİNEMA BİLETLERİ

10200- .........................................

11000-DİĞER GELİRLER 328.811,21

11100- GELİR FAZL.(2019 YILI) 328.811,21

11200-DİĞER GELİRLER 0,00

12000-YATIRIM FONLARI

12100- ................YATIRIM FONU

12000- ................ YATIRIM FONU

TOPLAM GELİRLER 3.376.156,56

BÜTÇE AÇIĞI 0,00

GENEL TOPLAM 3.376.156,56
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Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı İktisadi İşletmesi 31.12.2020 Tarihli Bilançosu

V A R L I K L A R   (AKTİF) K A Y N A K L A R   (PASİF)

2019 2020 2019 2020

CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM

I-DÖNEN VARLIKLAR  129.502,95   68.745,51    I-KISA VADELİ YABANCI KAYN. 168.411,93    112.229,95    

A-HAZIR DEĞERLER A-TİCARİ BORÇLAR

1-KASA 397,28    38,34    1-SATICILAR 686,00    -      

2-ALINAN ÇEKLER -      -      5-DİĞER TİCARİ B.

3-BANKA 47.486,18    27.938,10    

B-MENKUL KIYMETLER -      -      B-DİĞER BORÇLAR

1-BANKA FONLARI -      -      VAKIF -      

2-KAMU KESİMİ TAHV.SNT VE BON. -      -      DİĞER

C-TİCARİ ALACAKLAR D-ALINAN AVANSLAR

1-ALICILAR 80.693,13    39.842,71    1-ALINAN SİPARİŞ AVANS. -      -      

2-VAKIF -      -      

D-VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. -      -      F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

1-ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 14.738,22    3.318,40    

2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.
KESİNTİLERİ

G-BORÇ VE GİDER 
KARŞILIKLARI

1-DÖNEM KARI VE YASAL YÜK -      -      

2-DÖNEMKARININ PEŞİN 
ÖDENEN VERGİ YÜK -      -      

E-STOKLAR I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4-TİCARİ MALLAR 222,04    222,04    3-MERKEZ VE ŞUBELER-VAKIF 152.987,71    108.911,55    

H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR -        -      

4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 704,32    704,32    

II-DURAN VARLIKLAR 1,00      2,00    II-UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR

-        -      

MADDİ DURAN VARLIKLAR -        -      III-ÖZ KAYNAKLAR - 38.907,98    - 43.482,44    

1-Demirbaşlar 3.543,19      2,00      A-ANA VARLIK 42.257,18    42.257,18    

1- Kuruluş Sermayesi 1.000,00    1.000,00    

2-Sermaye artışı 41.257,18    41.257,18    

2-Birikmiş Amortismanlar(-) - 3.542,19      -      C-GEÇMİŞ YIL KARLARI 31.461,88    31.461,88    

E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

1-GEÇMİŞ YILLAR MAHSUP 
EDİLEMEYEN ZARARLARI (-) - 41.257,18    - 41.257,18    

2-2016 YILI ZARAR - 32.967,43    - 24.049,93    

3-2017 YILI ZARARI - 47.318,93    - 47.318,93    

 F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) -        -      

1-DÖNEM NET KARI 8.916,50    - 4.575,46    

IV-SERMAYE İKTİSADİ İŞL.İŞTİRAKİ

TOPLAM 129.503,95    68.747,51    TOPLAM 129.503,95    68.747,51    
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01.01.2020-31.12.2020 Tarihli Gelir Gider Tablosu

     C A R İ   D Ö N E M
   (01.01.2019-31.12.2019)

     C A R İ   D Ö N E M
   (01.01.2020-31.12.2020)

A- BÜRÜT SATIŞLAR 271.860,52 225.224,36 

1-YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 0,00 

2-YURT DIŞI SATIŞLAR

3-DİĞER GELİRLER 271.852,05 225.224,36 

B- SATIŞLARDAN İADELER 0,00 0,00 

C- NET SATIŞLAR 8,47 271.860,52 0,00 225.224,36 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -237.598,15 -203.987,00 

1- SATILAN MAL MALİYETİ (-) -0,84 

2-SATILAN HİZMET MALİYETİ(-) -237.597,31 -203.987,00 

BÜRÜT FAALİYET KARI 34.262,37 21.237,36 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -25.345,87 -25.812,82 

1-İŞLETME GİDERLERİ -25.345,87 -25.812,82 

0,00 0,00 

2-HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 8.916,50 -4.575,46 

F- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 0,00 0,00 

E OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 

K DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER 0,00 0,00 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

NET FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ 8.916,50 -4.575,46 
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2021 Yılı 
İş Planımız
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Kadınları Güçlendirme Programı
Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP)

Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ta-
rafından yürütülmekte olan alan çalışmaları 
pandemi koşullarından etkilenmeye devam 
etmektedir. Toplum Merkezleri ve Kadın Da-
nışma Merkezleri açılabildikleri zaman ran-
devulu vaka kabul etmekte ve sınırlı sayıda 
kadına hizmet vermektedir. Bu birimlerle ön-
ceden yaptığımız etkileşimli eğitim çalışma-
larının yeniden başlamasına yönelik bir uygu-
lama planı oluşturulmamıştır. 

KSEP kapsamında eğitimcilerimizle ilişkimizi 
sürdürerek onların çalışma süreçlerini takip 
etmek, çalışma koşulları ve olanakları ölçü-
sünde yapabilecekleri eğitimleri teşvik et-
mek, TAP Vakfı Akademi Kadın Sağlığı kap-
samındaki uygulamalarını desteklemek, 2021 
yılı çalışma gündemini oluşturacaktır. 

Yerel yönetimlerin kadın sağlığı alanında ko-
ruyucu sağlık perspektifiyle atacakları adım-
lar, üreme sağlığı hizmetlerinin kapsamlı bir 
yaklaşımla sunulmadığı, pandemi öncesinde 
başlayan ikincil plana atılma eğilimi nedeniy-
le daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle 
paydaşımız olan belediyelerin kadın sağlığı-
na yönelik çalışmalarını güçlendirmek ve bu 
konunun stratejik plan ve faaliyet planlarına 
entegrasyonunu hedefleyen savunuculuk ça-
lışmaları yapılacaktır. Bu amaçla yerel yöne-
timlerin ilgili birim yöneticileri ve Kent Kon-
seylerindeki çalışma meclislerinin katılımıyla 
toplantılar düzenlenecektir.

Vakfımızın belediyelerin kadın çalışmaları 
birimleri ortaklığıyla yürüttüğü ve diğer sivil 
toplum örgütlerinin yürüttükleri üreme sağlığı 
çalışmalarını duyurmak amacıyla, yılın ikinci 
yarısında küçük bir iletişim kampanyası dü-
zenlenecektir. 

2020 - 2021 Yılı Değerlendirme ve Kapasite 
Geliştirme Toplantısı

Aile planlamasının cinsel sağlık ve üreme 

sağlığındaki önemini, koruyucu ve önleyici 
sağlık davranışlarındaki yerini vurgulamak ve 
farkındalığı geliştirerek aile planlaması hiz-
metlerine olan talebi artırmak için uygulama 
ortağımız UNFPA Türkiye Ofisi işbirliği ile çalı-

şıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca toplantılar 
ve eğitimci eğitimleri ile alanda doğurgan-
lığın düzenlenmesi konusundaki faaliyetleri-
miz devam edecek.

Proje bağlamında ilk buluşma 28 Ocak 2021 
tarihinde, yerel yönetimler, sivil toplum örgüt-
leri, kamu kurumları ve Çok Amaçlı Toplum 
Merkezleri’nden katılan 60 katılımcıyla ger-
çekleştirildi. Toplantının ilk oturumunda 2020 
yılı Kadınları Güçlendirme Programı kapsa-
mında yürütülen saha çalışmalarının sonuç-
larını paylaştık. 2020 yılı genel görünümünün 
paylaşılmasının ardından, Türk Tabipler Bir-
liği’nden aile hekimi Nazmi Algan Türkiye’de 
Aile Planlaması Hizmetlerine Erişim başlıklı 
bir sunum yaptı ve alandaki eğitimcilerin aile 
planlamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Değerlendirme toplantısı, 2020 yılının zor-
layıcı koşullarında çalışmaların ortaklaştı-
rılmasına, yaşanan sorunlara birlikte bakı-
labilmesine, alternatif çözüm önerilerinin 
deneyimler üzerinden üretilebilmesine katkı 
sağladı. Farklı illerdeki farklı kurum deneyim-
leri eğitimcilerin saha uygulamaları çerçe-
vesinde yeni yollar çizebilmesi için alan açtı, 
2021 yılındaki çalışmalar için eğitimcilerin 
motivasyonunu artırdı. Ayrıca uzun süredir 
görev değişikliği, kurum değişikliği ve/veya 
başka sebeplerden etkin bir şekilde eğitim 
uygulayamayan eğitimcilerin yeniden alana 
dönmek istediklerini gözlemledik.

2021 yılının temel çalışma alanlarından olan 
aile planlaması danışmanlık hizmetlerinin 
önemi üzerinde durmak eğitimcilerin farkın-
dalığını tazeledi. Yıl içerisinde uygulanacak 
olan Kadın Sağlığı Seminerleri’nde aile plan-
lamasının hizmetlerinin diğer modüller için bir 
zemin oluşturacağı vurgulandı. Bu kapsamda 
yapılacak olan eğitim ve toplantılardan katı-
lımcıları haberdar ettik.

Programlar
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Kadın Sağlığı Seminerleri (KSS)

2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İs-
tanbul Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri  (İSA-
DEM) çalışanlarına yönelik eğitici eğitimleriyle 
25 birimde, 46 eğitici/danışman yetiştirdik. Bu 
hizmet sunucular, başvuruları düzenleyerek 
sınırlı sayıda kadına yönelik seminer ve danış-
manlık çalışmalarına devam edecekler. 

Aile planlaması danışmanlık hizmetlerinin ar-
tırılması ve başta 15 – 49 yaş aralığındaki ka-
dınlar olmak üzere bireylerin aile planlaması 
konusunda farkındalığını yükselterek koruyu-
cu ve önleyici sağlık hizmetlerine olan talebi 
artırmayı hedefleyen çalışmalar gerçekleşti-
rileceğiz. İşbirliği içinde çalıştığımız paydaşla-
rımızdan bu programa katılmak isteyen eği-
ticilere yönelik 2 eğitici eğitimi düzenlenecek. 
Bu eğitimlere sahada aile planlaması danış-
manlığının artırılması ve birinci basamak sağ-
lık hizmet sisteminde sunulmayan bu hizmetin 
kısmen de olsa yerel birimler tarafından des-
teklenmesini amaçlıyoruz.

Aile Planlaması Danışmanlık 1. Grup Eğitimi

22 – 24 Şubat 2021 tarihlerinde üç tam gün 
süren eğitime daha önce TAP Vakfı’nın dü-
zenlediği eğitimci eğitimleriyle temel bilgileri 
almış olan 19 eğitimci katılmış, çalışma Zoom 
üzerinden çevrimiçi olarak yapılmıştır. Çalış-
maya İSADEM, Kadıköy Belediyesi, Maltepe 
Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, 
ÇATOM’lar ve Mülteci Destek Derneği (MU-
DEM Eskişehir) katılmıştır.

Aile planlaması ve güvenli annelik çalışmala-
rının birleştirildiği bu eğitim boyunca işlenen 
konu başlıkları şöyledir: 

• Aile Planlaması Kavramı ve Türkiye’ye Bakış

• Toplumsal Cinsiyet ve Aile Planlaması

• Cinselliğin Konuşulabilirliği

• Gebeliğin Planlanması ve Hazırlık

• Gebelik Sonrası Kadın Sağlığı

• Yenidoğan Bakımında Eşitlikçi Ebeveyn 
Yaklaşımı

• Doğum Sonrası Cinsel Yaşam ve Aile Plan-
laması

• Aile Planlaması Hizmetlerinde Danışmanlık 
(vaka çalışmaları)
Eğitimin ardından eğitimcilerin alanda kul-

lanacakları aile planlaması araçları seti ve 
broşürlerden oluşan eğitim materyalleri 
gönderilmiş, eğitimcilerin katılım belgeleri 
hazırlandı. Danışmanlık uygulama süreci sü-
pervizyon çalışmaları ile desteklenecek. Bu 
kapsamda 2. Eğitici eğitimini Eylül ayında 
gerçekleştirileceğiz. 

Veri Sistemi Çalışmaları

2020 yılında tamamladığımızı veri sistemi ça-
lışmalarımızı sahadaki eğitimcilerimizin aktif 
raporlama yapmasını teşvik ederek güçlen-
direceğiz. Saha verilerini dönemsel olarak 
değerlendirerek çalışmamızın sonuçlarını ra-
porlayacağız.

TAP Vakfı Akademi Kadın Sağlığı 

TAP Vakfı Akademi Kadın Sağlığı dijital öğ-
renme platformu ile kadınların temel cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı konularında doğru 
bilgilere erişimini sağlamak, koruyucu sağlık 
bilgilerini geliştirmek ve doğru davranışları 
teşvik etmek, sağlık hizmetlerine taleplerin 
artması ve ailelerin sağlık bilincinin yükseltil-
mesini amaçlıyoruz. 

2020 yılında 5 farklı modülün dijital dönüşü-
müyle başlayan bu çalışma, 2021 yılında da 
“Doğum Sonu Aile Planlaması” modülünün 
eklenmesiyle devam edecek. Programın ta-
nıtım videosu hazırlanarak sosyal medya ve 
paydaş ağında yaygınlaştırılacak ve erişimin 
artması sağlanacak.

Güvenli Annelik Destek Çalışmaları

Kasım 2020 tarihinde ÇATOM elemanı 10 gü-
venli annelik eğiticisinin desteğiyle başlayan 
danışmanlık çalışmaları yıl boyunca devam 
edecek. Bu çalışmanın yürütüldüğü ÇATOM bi-
rimleri; Adıyaman için Diyarbakır Ziya Gökalp 
ÇATOM, Batman Sason ÇATOM, Diyarbakır Er-
gani ÇATOM, Gaziantep Nurdağı ÇATOM, Kilis 
ÇATOM, Mardin Ömerli ÇATOM, Siirt ÇATOM, 
Şanlıurfa Parmaksız ve Viranşehir ÇATOM, Şır-
nak ÇATOM’dur. Danışma Hattı’na gelen ara-
ma sayısı ay bazında değerlendirilmektedir 
ancak danışmanlık hizmetlerini destekleyen 
telefon sisteminin ortak bir santral kadar etkin 
olmaması ve kimi durumlarda farklı illerden 
kurulan bağlantılar, sahayla ilişkilenmeyi zor-
laştırmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında 1500 
kadına hat aracılığıyla güvenli annelik danış-
manlığı verileceğini öngörüyoruz.
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62 ÇATOM’ların kısmi olarak açılmaya başlama-

sıyla birlikte diğer eğitimciler de başvurulara 
destek vermeye başladılar. Saha çalışmaları-
nın ve ev ziyaretlerinin ise bu yıl içinde günde-
me alınması mümkün görünmemektedir. 

Menopoz Bilgilendirme Çalışmaları

Menopoz dönemi kadınların yaşam döngüsü-
nün doğal bir evresi olsa da, bu döneme ilişkin 
kadınların bilgi ve farkındalığının düşük ol-
ması, gerekli danışmanlık desteği alamama-
ları gibi durumlar, yaşanan belirtilerin etkisini 
derinleştiriyor ve kadınların yaşam kalitesini 
düşürüyor. Birçok araştırma menopoz döne-
minde kadınların iş yaşamına devam etmek-
te zorlandığını ve sosyal hayatlarının olum-
suz etkilendiğini ortaya koyuyor. Kadınların 
menopoz döneminde iş yaşamına ve sosyal 
hayata etkin biçimde katılımını desteklemek 
amacıyla, bütüncül bakış açısıyla ve top-
lumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunulan 
bilgi ve danışmanlığa erişimlerini sağlamayı 
hedefliyoruz. Kadınların menopoz dönemine 
ilişkin bilgi edinebilecekleri, deneyim paylaşa-
bilecekleri bir web uygulaması geliştirmek, bu 
hedefe ulaşmak için yürüteceğimiz ilk çalışma 
olacak.

2020 yılında yürüttüğümüz ön çalışmalar so-
nucunda Türkiye’nin hemen hemen her yerin-
de kadınların internet aracılığıyla menopoz 
dönemine ilişkin bilgi edinmeye çalıştığını 
gördük. Kadınlarla yaptığımız görüşmeler de 
kadınların bilgi ve danışmanlığa ihtiyaç duy-
duğunu ortaya koydu. Öte yandan bu alanda 
bütüncül bakış açısıyla hazırlanmış kapsam-
lı bilgi kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğunu 
ortaya koyduk. 2021 yılında sahadan edindi-
ğimiz bilgilerin ışığında içerik oluşturma ça-
lışmalarımızı başlatacağız. Aynı zamanda da 
web uygulaması projesi için kaynak geliştirme 
çalışmaları yürüteceğiz.

Ergen ve Gençlik Programı
Okul Temelli Cinsel Sağlık Eğitim Programı

2021 yılı çalışmalarımız pandemi koşullarının 
devam edeceği öngörüsüyle uzaktan eğitim 
modellerine göre planlanmıştır.

2020 yılında başlayan ortaokul kademesi okul 
temelli Cinsel Sağlık Eğitim Programı’nın pilot 
uygulamasını 2021’de hayata geçireceğiz. 
Eğitim çalışmalarımıza katılan okullara yapı-
lacak tanıtım çalışmalarını takiben, bir pilot 

uygulama kapsamında bu programın hayata 
geçirilmesi ve etki değerlendirme çalışmasıy-
la gelecek adımların planlanması yılın ilk yarı-
sında gerçekleşecek. 

Her modül için ayrı ayrı olmak üzere öğren-
cilere geribildirim sağlamak ve yanlış bilgileri 
doğrulamak amacıyla bir değerlendirme mo-
deli oluşturacağız. Pilot uygulama, modüllerin 
program geliştirme açısından uygunluğunu 
değerlendirilmesini sağlayacak. Pilot uygula-
manın sonuçları raporlaştırılacak ve bir çev-
rimiçi konferansla ilgili paydaşlara sunulacak.

Okulların lise kademesiyle 2020 yılında 
senkron uzaktan eğitim modeliyle yürüttü-
ğümüz çalışmalara 2021 yılında da devam 
edilecek. Bu kapsamda daha geniş bir hedef 
gruba ulaşmak için yeni okullarla da işbirliği 
gerçekleştirilecek.

Cinsel sağlık eğitimlerinin yerelde yaygınlaştı-
rılması hedefiyle programın tanımı için bele-
diyelerle görüşmeler yürüteceğiz.

PDR ve Öğretmen Destekleme Çalışmaları

İlk kez 2010 yılında 16 psikolojik danışman/
rehber öğretmen (PDR) ile başladığımız ve 
zaman içinde uygulama sayılarını artırarak 
bugün 1000’e yakın PDR’nin katılımını sağla-
dığımız “Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalış-
tayları”, çocuk ve ergenlerin gelişim süreçle-
rini desteklemek amacıyla geliştirilen üç gün 
süreli atölye çalışmalarıdır. 2020 yılında dijital 
ortama taşıdığımız bu eğitimler 2021 yılından 
başlayarak www.ergengelisimi.org web si-
temiz üzerinden asenkron bir eğitim bölümü 
olarak kurgulanacak.  Öğretmenlerin yanı sıra 
ebeveynleri de cinsel gelişim süreçleri konu-
sunda destekleyen bu site, çocukların ve er-
genlerin yaşlarına ve gelişimin düzeylerinde 
uygun şekilde bilgilendirilmeleri, bu alandaki 
beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması, çocuk-
ların riskli tutum ve davranışlardan korunma-
ları ve kendileriyle barışık, özgüvenli bir geli-
şim süreci yaşamalarını amaçlıyor.

Kapsamlı cinsellik eğitiminin (KCE) farklı bo-
yutlarını gündemine alana destekleyici eği-
tim içerikleri/materyalleriyle, bu web sitesi-
nin psikolojik danışmanların ve öğretmenlerin 
yararlandığı ve geri bildirimlerinin alındığı bir 
platforma evrilmesini hedefliyoruz. Bu bağ-
lamda bu bölüme yıl içinde eklenmesi planla-
nan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
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KCE de Psikolojik Danışmanların Rolü
KCE ve Güvenli İlişkiler 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri İnşasını KCE 
Üzerinden Okumak
KCE ve Ebeveyn ile İletişim
KCE de Ebeveyn Tutum ve Yaklaşımı

PDR’lere yönelik bu bilgilendirme ve etkile-
şim süreci iki ayda bir öğretmen grupları için 
yayınlanacak bir e-bülten ile devam edecek.  
Bu grubun kapsamlı cinsellik eğitimi ve er-
gen gelişimi konularında bilgilendirilmesi ve 
sosyal medya çalışmalarıyla bu alanın görü-
nürlüğü desteklenecek. Psikolojik danışman 
ve rehber öğretmenlerle ilişkilerimizi devam 
ettirmek için bir ağ oluşumunun ilk adımlarını 
atacak, onların talepleri çerçevesinde geliş-
tirilecek bir bilgilendirme webinar serisi dü-
zenleyeceğiz.

Psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve ebe-
veynleri hedefleyen web sitemizin daha ge-
niş gruplar tarafından kullanılması için Mart 
ayından başlayarak tanıtım çalışmaları, sos-
yal medyadan duyurular yapacak ve web si-
tesi içeriği güçlendireceğiz.

Kapsamlı cinsel sağlık eğitim savunuculuk 
sürecimiz, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbir-
liğiyle bu alanda aktif akademisyen, gençlik 
kuruluşları, MEB ilgili birim ve PDR Derneği 
temsilcilerinden oluşan çalışma grubumuzun 
katılımı ve önerileriyle devam edecek.  Öğret-
menlere yönelik çabalarımız ERG Öğretmen 
Ağı, Öğretmen Akademisi Vakfı gibi sivil top-
lum inisiyatifi işbirlikleriyle yaygınlaştırılacak.

Meslek Liselerinde 
“Eşitiz-Güçlüyüz” Çalışması

Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinde top-
lumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kız 
öğrencileri bölüm seçimleri konusunda güç-
lendirmek üzere 3 yıldır okullar düzeyinde 
uygulamalar yapan ve MESS Eğitim Vakfı iş-
birliğiyle devam eden çalışmamız pandemi 
sürecinden etkilenmeye devam ediyor. Uygu-
lama dersleri dışında eğitimin çevrimiçi ders-
lerle devam etmesi nedeniyle, toplumsal cin-
siyet eşitliği konusundaki uygulamalarımızı 
TAP Vakfı Akademi dijital öğrenme platformu 
için yeniden yapılandırdık. 

Meslek liselerindeki psikolojik danışman-reh-
ber öğretmenleri için gerçekleştirdiğimiz 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri sonra-
sında 20 lisede bu alanda oluşturduğumuz 
farkındalıkla okulların bu çalışmalara devam 
etmesini destekleyeceğiz. Nisan-Mayıs 2021 
döneminde öğretmenlerle gerçekleştirece-
ğimiz toplantılarda bu platformun tanıtımını 
yapacağız. Hazırlanan dijital içerikler üzerin-
den uygulama ve bilgilendirme çalışması ya-
parak okul içi eşitlikçi yaklaşımın sürdürülebi-
lirliğini desteklemeye devam edeceğiz.

2019 yılında başladığımız ve liselerin 10-11. sı-
nıflarında eğitim gören kız öğrencilerin kari-
yer hedeflerinde güçlenmelerini ve gelecek 
kurguları için farkındalıklarının yükselmesi-
ni hedefleyen atölye çalışmamızı da kısa bir 
film uygulamasıyla portal üstünden devam 
ettirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmanın içeriğini 
PDR uzmanları ve öğretmenlerin katılımıyla 
dijital ortama uyarlayacağız.

Okulların 2021 Eylül ayında açılması duru-
munda, gönüllü okulların katılımıyla eşitlikçi 
yaklaşımın görünürlüğünü artırmayı hedef-
leyen etkinlikler, öykü ve fotoğraf yarışmaları, 
rol modellerle söyleşiler ve proje grupları ça-
lışmalarını başlatacağız.  2021 sonunda plan-
layacağımız bir paylaşım ve değerlendirme 
toplantısında öğretmen ve yöneticilerle bir 
araya gelerek sürecin değerlendirilmesi ve 
2022 çalışmalarının tartışılmasını planlıyoruz.

TAP Vakfı Akademi Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet konusunda ortaokul ve 
lise kademesinde yatığımız eğitimler ve öğ-
retmen çalışmalarının birikimiyle geliştirilen 
bilgilendirici materyallerin yer aldığı dijital 
platform 2021 yılı Mart ayında yaygınlaştırı-
lacaktır.  Öğretmen, psikolojik danışman ve 
öğrenciler başta olmak üzere ilgi duyan her-
kesin erişimine açık olan bölümde Toplum-
sal Cinsiyet & Yakın İlişkiler ve Ben broşürle-
ri, öğretmenler için hazırladığımız  Eğitimde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi yer almak-
tadır. Çalışmaların, öğretmen ve psikolojik 
danışman ağımız üzerinden tanıtım ve pay-
laşımlarla yaygınlaştırılması sağlanacak. Kul-
lanıcı ziyaretleri, değerlendirme anketleri gibi 
izleme referanslarıyla platformun kullanımı 
takip edilecek.
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• Bugününe ve Geleceğine Sahip Çık
• Toplumsal Cinsiyet ve Yaşamımıza 
Yansımaları
• Meslek Seçiminde Toplumsal Cinsiyet

Güvenli Cinsellik Programı
Kadınlar & Mülteciler için Güvenli Cinsellik

2021 yılında Gilead Sciences Europe tarafın-
dan desteklenen Kadınlar ve Mülteciler için 
HIV Önleme Projesi’ni hayata geçiriyoruz. 
Proje, mülteciler ve dezavantajlı kadınla-
rı HIV testi ve güvenli cinsellik uygulamala-
rı konusunda bilinçlendirerek Türkiye’de HIV 
ve AIDS’in önlenmesi çabalarını destelemeyi 
hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilecek 
eğitim programıyla kadınların ve mültecile-
rin sağlık davranışlarında değişim yarata-
rak riskli cinsel pratikleri azaltmak, koruyucu 
sağlık hizmeti yaklaşımını benimsemelerini 
sağlamak ve sağlık hizmetlerine erişimlerini 
güçlendirmek hedefleniyor. Program, çev-
rimiçi araçlar da kullanılarak, pandemi gibi 
kriz durumlarında hedef gruplara ulaşmayı 
hedefliyor.

Proje kapsamında oluşturulacak olan HIV ve 
AIDS önleme seminer programı Kadın Sağlığı 
Seminerleri’nin bir parçası olarak,

• HIV ve AIDS, güvenli cinsellik uygulamaları, 
HIV testi ve sağlık hizmetleri hakkında farkın-
dalık yaratacak,

• HIV ve AIDS,  güvenli cinsellik uygulama-
larına özgü yeni modüller ve cinsel sağlık ve 
haklarla ilgili tamamlayıcı modüller geliştiri-
lecek, mevcut eğitim materyalleri zenginleş-
tirilecek, modüller çevrimiçi olarak erişilebilir 
olacak. 

• Eğitimci eğitimi programı, mülteci alanında 
özel olarak çalışmış 100 mevcut Kadın Sağlığı 
Seminerleri eğitmenine uygulanacak, 

• Süpervizyon desteğiyle 100 eğitimci semi-
nerler ve çevrimiçi modüller ile 7000 mülteci 
ve kadına ulaşacak. 

• Projenin sonunda seminer programı bağım-
sız bir izleme ve değerlendirme uzmanı ta-
rafından değerlendirilecek. Değerlendirme 
raporu doğrultusunda gerekli düzenlemele-
ri yaptıktan sonra seminer programı Kadın 
Sağlığı Seminerleri’nin bir parçası olacak.

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin 
Desteklenmesi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019-
2024 HIV Kontrol Programı ülkemizde çok hızlı 
bir şekilde artan enfeksiyona yönelik koruyu-
cu hizmetlerin geliştirilmesini ve tanılamanın 
artırılmasını hedefliyor. Planda yerel yöne-
timler tarafından sunulmakta olan anonim 
test hizmetlerinin kilit rolüne ve yaygınlaş-
tırılması ihtiyacına da vurgu yapılıyor. Politik 
nedenlerle sayıları ve kapasiteleri beklendiği 
oranda artırılamayan Gönüllü Danışmanlık 
ve Test Merkezlerini (GDTM) pandemi öncesi 
dönemde her yıl gerçekleştirdiğimiz ve 5 il-
deki 6 merkezin çalışanlarının katıldığı atölye 
çalışmalarıyla desteklemeye çalıştık. 

2021 yılında GDTM hizmet standartlarını kilit 
grupları kapsayacak şekilde güçlendirerek 
nitelikli hizmet sunumunu sağlamak ve mer-
kezlerin bilinirliğini artırmak için çalışmalar 
yürüteceğiz. Bu kapsamda,

1. GDTM hizmet standartlarının hak temelli 
bakış açısıyla oluşturulması ve yaygınlaştırıl-
ması amacıyla GDTM hizmet standartlarını 
belirten rehber/kit oluşturulması ve GDTM 
çalışması yürüten ve açılması için çalışma 
yürüten belediyelerde yaygınlaştırma çalış-
ması, 

2. Mevcut GDTM’lerin desteklenmesi amacıy-
la eğitim uygulamalarının yapılması,

2021 yılındaki iki temel çalışma alanımız ola-
cak.

1 Aralık Gençlik Çalışmaları Fonu

Gençlerin güvenli cinsellik konusunda farkın-
dalıklarını artırmaya yönelik girişim ve çalış-
maları destekleyen bu fon, 2021 yılında da 
dijital ortamda gerçekleşecek ve eğitim bo-
yutuyla öne çıkan uygulamaları destekleye-
cek.

Cinsel Sağlık Bilgi Hattı

Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için bireylerin, 
cinsel ve üreme yaşamlarına dair bilimsel, 
geçerli, açık ve anlaşılır bilgiler almaya ve 
bu bilgileri alabilecekleri güvenilir kaynakla-
ra kolaylıkla ulaşmaya hakları vardır. Danış-
manlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bu alanda 
bilgi hattımız 2021 yılında da hizmet sunma-
ya devam edecek ve 7000’den fazla danışan 
başvurusu beklenmekte.
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İletişim ve Savunuculuk Çalışmaları
CİSÜ Platformu Çalışmaları

CİSÜ Platformu’nu Güçlendirme Projesi kap-
samındaki tüm toplantılar, yayınlar, savu-
nuculuk ve izleme çalışmaları AB Türkiye 
Delegasyonu desteği ile 3 yıl süreli bir proje 
kapsamında uygulanıyor. 
Platformun kurumlaşmasına yönelik çalışma-
lar devam ediyor. Bu kapsamda 7 ve 14 Ocak 
2021 tarihlerinde düzenlenen buluşmalarla 
kavram/terminoloji atölyeleri tamamlandı. 
Atölyeler kayda alındı ve katılamayan üye-
lerle çevrimiçi olarak izleyebilecekleri şekilde 
paylaşıldı. Atölye notları Kavram Atölyeleri 
Tartışma Raporu başlığıyla raporlanarak web 
sitesi, sosyal medya ve e-bülten kanalların-
dan yaygınlaştırıldı. 

Şubat ayında yapılan atölye çalışması ile 
platform Politika Belgesi oluşturuldu. Atölye-
ler platformun yapısı ve işleyişine ilişkin ortak 
çalışmalarla mart ayında da devam edecek.  

Platforma üye sivil toplum örgütlerinin kapa-
sitesini geliştirmek amacıyla bir dizi eğitim 
çalışması planlıyoruz.

1) Etkili İletişim ve Dijital Araçlar Çevrimiçi Eği-
timi:  Yılın ilk aylarında hizmet koşulları hazır-
landı, teklifler alındı ve firma seçildi. Üyelerin 
ihtiyaçlarını belirleme ve eğitim tasarımı ça-
lışmasını takiben Şubat ayı içinde oturumlar 
gerçekleşti, izleme/takip oturumu ve rapor-
lama çalışması Mart ayında tamamlanacak.

2) Kriz ve Acil Durumlarda CSÜS İhtiyaçlarını 
Anlama ve Karşılama Çevrimiçi Eğitimi: Hiz-
met koşulları hazırlandı. Teklif çağrısı web si-
temizde yayınlandı, eğitim Mart ayında ger-
çekleşecek.

3) Lobicilik ve Savunuculuk Çevrimiçi Eğitimi: 
Hizmet koşulları tanımlanarak duyurusu yapı-
lan bu eğitimin hem Platform üyelerine daha 
geniş bir lobicilik ve savunuculuk perspekti-
fi kazandırmasını hem de Platformun kendi 
savunuculuk stratejisini geliştirmek üzere bir 
çalışma alanı oluşturulmasını bekliyoruz.  Uy-
gulama Nisan ayında yapılacak. 

5) Hak Odaklı Yaklaşım ve İzleme Çevrimi-
çi Eğitimi: Mayıs 2021’de gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

Platformun savunuculuk çalışmalarını des-
teklemek üzere içerik ve kapsamlarını 2020 
yılında geliştirdiğimiz iki yayından ilki olan, 
pandemi bağlamında ve sağlık hizmet su-
nucularına yönelik uygulama önerileri içeren 
Pandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üre-
me Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri: Toplum Temelli 
Hizmetler için Rehberi Şubat ayında yayım-
landı ve Zoom üzerinden yaptığımız etkinlikle 
tanıtıldı:

Pandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve 
Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri: Toplum 
Temelli Hizmetler için Rehber

Yazım ekibi Platform üyelerinin yorumları-
nı ve taleplerini değerlendirerek metni gün-
cellediler.  Metnin yayına hazırlığında künye, 
kısaltmalar ve tanımlar, CİSÜ Platformu’nun 
üyelerinin katkılarıyla Rehber ve kavramlar 
üzerine yürütülen tartışmayı özetleyen giriş 
yazısı hazırlandı ve Şubat ayında yayınlandı. 
4 Şubat tarihinde Zoom üzerinden gerçekleş-
tirilen webinarda, rehberin içeriğini ve içinde 
bulunduğumuz dönemde ve bağlamda ta-
şıdığı işlevi editörler Prof. Dr. Pınar Okyay ve 
Prof. Dr. Türkan Günay’dan dinledik.
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güncel durumu saha çalışmasına dayanarak 
ortaya koyan ve politika önerileri içeren Tür-
kiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum 
Analizi Raporu  yılın ilk yarısında yayınlanacak 
ve tanıtılacak:

Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
Durum Analizi Raporu 

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (UÇM) ve 
Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (BÜKÇAM) tarafından hazırlanan rapor 
taslağı 18 Ocak tarihinde proje ekibine iletile-
rek üyelerin geri bildirimine açıldı. Geri bildi-
rimler rapor yazım ekibine iletilerek Mart ayı 
içinde rapor tamamlanacak ve bir webinarla 
PR firmasının da desteğiyle basın çalışması ve 
sosyal medya çalışmasıyla geniş ölçekli biçim-
de tanıtılacak.    

Rehber ve Durum Analiz Raporu verileri ile 
platform savunuculuk stratejisi zemin alınarak, 
platformun yerel ve ulusal ölçekteki savunucu-
luk çalışmalarına hız verilecektir. Platformun 
yerelde cinsel sağlık üreme sağlığı alanında 
çalışan sivil toplum – meslek örgütleri ile yerel 
kurumları bir araya getirerek iller düzeyinde 
mevcut durumun belirleneceği ve savunuculuk 
alanları üzerinden çalışmalar gerçekleştirece-
ği süreç İzmir ile Mart ayında başlamıştır. Bu 
sürecin yıl içinde Adana, Eskişehir ve Gazian-
tep ile devam etmesi planlanmaktadır. 

Pandeminin koşullarının uygun olması duru-
munda, Eylül ayından itibaren lobicilik çalış-
malarının başlatılması ve Ankara’da CİSÜ Plat-
formu üyelerinin de katılımıyla milletvekilleri ve 
bakanlık yetkililerine danışma ziyaretleri yapıl-
masını planlıyoruz. 

Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları 
CSÜS Çalışmaları   

Engelli kadınlar ve kız çocukların cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin güç-
lendirmesi 2021 yılında da çalışma yürütece-
ğimiz bir alan olacak. Bu kapsamda engelli kız 
çocukları ve kadınların cinsel sağlık ve üreme 
sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarının ortaya koymak ve 
belediyelerin engelli birimlerinin cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete daya-
lı şiddete duyarlı hizmet modeli oluşturmaları 
için kapasitelerini artırmayı desteklemek yö-
nünde çalışmalar yürüteceğiz.

Kasım Buluşmaları: Okul Müfredatının Sağlık 
Perspektifi ile Değerlendirilmesi

Her yıl, Vakfımızın program alanları ile ilgi-
li eğitimciler, sağlık hizmet sunucular, sivil 
toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının 
temsilcileri, akademisyenler ve uzmanla-
rı bir araya getirerek çok taraflı bir tartışma 
ve paylaşma ortamı yaratmayı amaçlayan 
Kasım Buluşmaları 2021 yılında da devam 
edecek. Son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da, 
UNFPA Türkiye işbirliğimiz çerçevesinde bu 
buluşmaları gerçekleştireceğiz. Çevrimiçi 
olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğin teması 
“okul müfredatının sağlık perspektifiyle de-
ğerlendirmesi” olacak. 2021’de gerçekleş-
tireceğimiz ve ergen sağlığı perspektifiyle 
müfredat araştırmasının sonuçlarını payla-
şacağımız bu konferansta, ilgili paydaşların 
katılımıyla değerlendirmeler yapacağız.
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2021 Yılı TAP Vakfı Tahmini Bütçesi

GİDER BÜTÇESİ

1000-BÜRÜT GELİRLERİN 3/1 
GEÇMEYEN GENEL YÖNETİM  
HARCAMALARI

480.500,00   

1100-YÖNETİM VE İDAM 480.500,00   

1200-GİDER KARŞILIKLARI 
(İHTİYATLAR)

1300-VAKIF MALVARLIĞINI ARTIRICI 
YATIRIM HARC.

1400-TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ -

2000-BÜRÜT GELİRLERİN 
VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK 
HARCAMALAR

- 2.865.000,00  

2100-AMAÇLARIN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN 
KURULACAK TESİSLERE İLİŞKİN 
HARCAMALAR

- -

2200-AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA 
VERİLEN PROJE HİZMETLERİ 2.480.000,00   

2202- KADIN SAĞLIĞI 
EĞİTİM PROGRAMI 278.000,00    

2203-GÜVENLİ ANNELİK 
EĞİTİM PROGRAMI 194.000,00    

2215-MESLEK LİSELERİ
EĞİTİM ÇALIŞMALARI 84.000,00    

2216-UNFPA PROGRAMI 615.000,00    

2225-AB PROJESİ 630.000,00    

2228-MÜLTECİ GÜVENLİ CİNSELLİK 554.000,00    

2229-GDTM DESTEK ÇALIŞMASI 125.000,00    

2300-GELİR GETİRİCİ 
HİZMETLERE İLİŞKİN HARCAMALAR -

2400-AMAÇLARA YÖNELİK 
DİĞER HARCAMALAR 385.000,00   

2401-PROGRAM PERSONEL 280.000,00    

2403-SİVİL TOPLUM
KADIN PROGRAMI 10.000,00    

2404- CİNSEL SAĞLIK 
EĞİTİM PROGRAMI 75.000,00    

2406- TANITIM VE YAYIIN GİDERLERİ 20.000,00    

2500- 200..  YILI  BÜTÇE AÇIĞI

               GELİR BÜTÇESİ

3000-VAKIF İŞLEMLERİNDEN 
ELDE EDİLECEK GELİRLER

3100-. İŞLETMESİ

3200-. İŞLETMESİ

4000-İŞTİRAKLERDEN 
ELDE EDİLECEK GELİRLER 

5000-KİRA GELİRLERİ

5100- KONUT

5200-İŞ YERİ

5300-TAŞIT

5400-

6000-FAİZ GELİRLERİ   425.000,00   

6100-MEVDUAT FAİZLERİ   370.000,00    

6200-TAHVİL VE BONO FAİZLERİ   5.000,00    

6300-DİĞER FAİZLER (KUR FARKI)   50.000,00    

7000-SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ   -     

7100-TANITIM FAALİYETİ   -     

8000-YAYIN GELİRLERİ

8100-KİTAP

8300-TAKVİM

8400-AJANDA

8500- 

9000-BAĞIŞ GELİRLERİ 2.780.000,00

9100-ŞARTLI BAĞIŞLAR 2.480.000,00

9200-ŞARTSIZ BAĞIŞLAR   300.000,00    

10000-YASAL OLARAK VAKFA 
TAHSİS EDİLEN GELİRLER 

10100-

10200-

11000-DİĞER GELİRLER -

11102-2020 YILI GELİR FAZLASI   188.358,84   

11200-DİĞER GELİRLER -

12000-YATIRIM FONLARI

12100-YATIRIM FONU

TOPLAM HARCAMALAR 3.345.500,00    

BÜTÇE FAZLASI 47.858,84    

GENEL TOPLAM 3.393.358,84    

TOPLAM GELİRLER 3.393.358,84    

BÜTÇE AÇIĞI -    

GENEL TOPLAM 3.393.358,84    

BÜTÇE TALİMATI :
1- Gider Bütçesindeki harcamalar İcra Komitesi Kararıyla yapılabilir.
2- Gider ve Gelir Bütcesi’ nin madde ve fasılları arasında, mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun kararıyla 
aktarmalar yapılabilir.
3- Tahmin olunan gelirden fazla veya noksan tahsilat yapıldığı takdirde,  bunun hangi maksada tahsis ve sarf edileceğine 
veya  nereden  tenkis edileceğine Yönetim Kurulu Karar verir.



Adnan Saygun Caddesi 
Güzel Konutlar Sitesi 

A Blok (Arka Giriş) 
D. 3-4 Kültür Mahallesi 

34340 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 
0 (212) 257 79 41

Faks: 
0 (212) 257 79 43

E-Posta: 
info@tapv.org.tr

www.tapv.org.tr


