
Kadınları Güçlendirme programı kadın sağlığı, genel
sağlık ve aile sağlığını koruyucu davranışlar
kazandırmasının yanında kadınlara, toplumsal cinsiyet
eşitliği farkındalığı etkili iletişim, cinsiyet temelli
ayrımcılık ve şiddet, haklar gibi konularla kadını sosyal
alanda da güçlendirmeyi amaçlayan bütünsel
yaklaşımlı bir eğitim programıdır. İlk 6 ayda yaptığımız
etkinlikleri bu rapor aracılığıyla sizlerle paylaşmak
istedik. Yıl boyunca verdiğiniz destekler için teşekkür
ederiz.
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Kadın Sağlığı Eğitim
Programı

2022 yılının ilk 6 ayında KSEP ile 3 grupta 64
kadına erişildi. Program kapsamında Eskişehir ve
İzmir olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3
eğitimci tarafından 3 kapalı grup çalışması yapıldı.
Bir çalışma grubunun tamamı işitme engelli
kadınlardan oluşmaktaydı.



Alandaki eğitimcilerimiz pandemi şartlarına rağmen aktif bir
şekilde uygulamalara devam ediyor. Ocak -
Haziranarasında 41 aktif eğitimci 164 eğitim düzenlemiştir.
Bu eğitimcilerin çalıştığı kurumlar, Beşiktaş, Çiğli,
Esenyurt, Kartal, İstanbul Büyükşehir, Eskişehir
Büyükşehir, İzmir Büyükşehir belediyeleri ve Mülteci
Destek Derneği, ASAM, Yeşilay ile Katre Kadın
Dayanışma Derneği’dir. Bu eğitimlerle 2239 kadına erişildi.
Bu katılımcıların 806’sı mülteci kadınlardı. Eğitimlerin 32’si
online,132’si yüz yüze gerçekleştirildi. Alanda en çok
Kadın Sağlığı Sorunları (60 kez) konusuişlendi. Bu
eğitimlerden sonra 1206 Kadın KETEM, ASM, kamu
hastanesi gibi sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek koruyucu
ve önleyici sağlık hizmetlerinden yararlanmaları teşvik
edildi.

Kadın Sağlığı
Seminerleri



Kadınlar ve Mülteciler
İçin HIV Önleme Eğitimleri

Kadınlar ve Mülteciler için HIV Önleme Projesi
kapsamında Türkiye'de HIV / AIDS'in önlenmesini
iyileştirmeyi amaçladığımız bu programda, Ocak –
Haziran 2022 tarihleri arasında toplamda 22 uygulama
yapıldı. Uygulama yapan eğitimcilerin çalıştığı kurumlar
ASAM, Göçmen Sağlığı Merkezi ve İSADEM'di.
Uygulamalara 222 kişi katıldı. Katılımcıların 126'sı
mülteciydi. Eğitimlerde HIV, HPV pozitif birinin evlenip
evlenemeyeceği, HPV aşısının neden ücretsiz
olmadığı, CYBE pozitif olan birinin çocuk sahibi olup
olamayacağı soruldu.



Paylaşım Toplantıları ve
Bilgilendirme Seminerleri

İlk 6 ayda iki adet eğitimcilerle paylaşım
toplantısı düzenledik. Bu toplantılar biri Mart
diğeri Haziran ayında online olarak
gerçekleştirildi. İki toplantıya toplam, 88 eğitimci
katıldı.
2022 yılında yeni bir uygulama ile düzenli
ararlıklarla eğitimcileri alanda desteklemek için
özellikli konularda bilgilendirme seminerleri
düzenlemeye başladık. İlk 6 ayda, Irmak Saraç
ile Ağrılı Cinsel İlişki ve Vajinismus, İlayda
Eskitaşçıoğlu ile Regl Yoksulluğu ve son olarak
Doğan Şahin ile Cinsel İşlev Bozuklukları olmak
üzere 3 farklı seminer düzenledik. 



Tap Vakfı Akademi sayfası
Kadın Sağlığı bölümüne
Haziran ayı itibariyle 2830 kişi
erişti.
Erişmek ve yaygınlaştırmak
için tıklayın.

https://akademi.tapv.org.tr/


TAP Vakfı'nın tüm

çalışmalarını görmek için

e-bültenlerimizi

inceleyebilirsiniz. 

https://www.tapv.org.tr/yayinlar/bultenler/


www.tapv.org.tr adresinden cinsel
sağlık ve üreme sağlığı başta olmak

üzere, toplumsal cinsiyet, ergenler ve
gençler için beden sağlığı ve güvenli

davranışları da kapsayan broşür,
rapor, kitap ve kitapçıklara

erişebilirsiniz.
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