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Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri
1989 yılında başlayan proje ile İzmir’in Gümüşpala, Yamanlar, Güzeltepe, Göksu 
 Gediz, Kuruçeşme, Kozağaç, Karabağlar, Çiğli ve Bayraklı semtlerinden seçilen 
kadınlara aile planlaması, gebelik bakımı ve gebelikten korunma yöntemleri 
konularında yoğun eğitim verilmiş ve üç haftalık kursu başarıyla tamamlayan 
kadınlar kendi çevrelerinde yaşayan kadınları ziyaret edip bilgilerini onlarla 
paylaşmışlardır. Her iki ya da üç ayda bir ziyaret edilen kadınlardan gereksinimi 
olanlar gebelikten korunma yöntemleri konusunda danışmanlık ve hizmet almaları 
için en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmişlerdir. Kimi zaman bu kadınlara sağlık 
kuruluşlarına gitmeleri için aracılık yapılmış, refakat edilmiş, sağlık kontrolü 
gerektirmeyen gebelikten korunma yöntemleri, saha çalışanları tarafından 
doğrudan ailelere ulaştırılmıştır. Proje süresinde, İzmir’de 190 saha çalışanı 
yetiştirilerek 90.000 kadına ulaşılmış, etkin aile planlaması yöntemi kullanımı 
bölgede %70 ‘e ulaşmış ve yöredeki gebe kadınların oranı yarı yarıya azalmıştır. 
Proje çalışmaları Gaziantep’in üç gecekondu bölgesinde 52 saha çalışanı 
yetiştirilerek sürdürülmüş, 35.000 den fazla kadına ulaşılarak etkin yöntem 
kullanımında %35 artış sağlanmıştır.

Amaç
Gecekondu bölgelerinde yaşayan ailelere kendi bölgelerinde yaşayan kadınlar 
aracılığıyla üreme sağlığı ve aile planlaması bilgileri ve eğitimi sunmak ve 
bu bölgelerde yaşayan insanların sağlık kuruluşlarından tam anlamıyla 
yararlanmalarını sağlamak.
Uygulama Tarihi
1989  1996
Fon Sağlayan Kuruluş
Pathfinder International (USAID  United States Agency for International 
Development)
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Kontraseptif Teknoloji Eğitimi
Proje etkinlikleri çerçevesinde 31 kentte 2.000’i aşkın hekim ve eczacı örneğinde 
yapılan araştırma ile kontraseptif teknoloji konusunda aldıkları eğitimlerin 
yeterli olmadığı belirlenmiştir. Bu alandaki gereksinimi karşılamak amacıyla Aile 
Planlaması (AP) eğitimini desteklemek üzere tıp fakültelerinde seminerler, AP 
eğitim merkezi sorumlularıyla toplantılar düzenlenmiştir. Eczacılar ve sağlık ocağı 
hekimlerine yönelik geliştirilen eğitim programlarının yürütülmesinde ilgili meslek 
kuruluşlarıyla işbirliği yapılmıştır. 

Doğum kontrol yöntemleri ve aile planlaması konusunda uluslararası alanda 
saygınlık taşıyan Contraceptive Technology / International Edition adlı kaynak kitap, 
Kontraseptif Yöntemler / Uluslararası Basım başlığı ile çevrilmiş ve ilk Türkçe 
kaynak olarak (540 sayfa) 10.000 adet basılmış ve dağıtılmıştır.  

Bu alanda sürekli eğitim amacıyla hazırlanan Kaynak isimli bülten ayda iki kez 
olmak üzere 18 sayı yayınlanarak 8.000 hizmet uygulayıcısının adresine düzenli 
olarak gönderilmiştir. Eczacılara yönelik Doğum Kontrol Yöntemleri adlı kitapçık  
hazırlanarak yayınlanmış ve üç baskıda toplam 30.000 adet dağıtılmıştır.

17 tıp fakültesinin öğrencileri, 3 büyük ilin eczacıları ve  6 ilde hizmet veren 
hekimler ve diğer sağlık çalışanları için kontraseptif gelişmeler konusunda 35 
eğitim semineri düzenlenmiştir. Toplam katılımcı sayısı 3.000 ‘e ulaşmıştır.

Proje çalışmaları çerçevesinde kontraseptif yöntem hizmeti sunanların seçim 
yapmalarını kolaylaştıracak (hap, enjekte edilen kontraseptifler, Rahim İçi Araç 
konularında) kontrol listeleri hazırlanıp, bastırılmış ve hizmet sunucularına ve 
eğiticilere dağıtılmıştır. 

Amaç
Aile planlaması hizmeti sunanların gereksinimlerinin belirlenerek kontraseptif 
teknolojideki gelişmelerden yararlanmalarını ve güncel bilgilere ulaşmalarını 
sağlamak.
Uygulama Tarihi
1989  1993
Fon Sağlayan Kuruluş
Pathfinder International (USAID  United States Agency for International 
Development)







7

Aile Planlaması Hizmet Standartlarını
Geliştirme
Proje ile uluslararası alanda kabul gören ve kullanılan rehberler Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. Türkiye Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi (Cilt I Aile 
Planlaması ve Üreme Sağlığı ve Cilt II Kontraseptif Yöntemler) ve Aile Planlaması 
Klinik Uygulama El Kitabı yayına hazırlanarak sırası ile 4.000 ve 15.000 adet 
bastırılmış ve dağıtılmıştır. Proje kapsamında ayrıca hizmet sunanlara temel bir 
başvuru kaynağı sağlamak amacıyla ulusal uzmanlar tarafından hazırlanan Aile 
Planlamasında Temel Bilgiler kitabı yayınlanmıştır.   

Amaç
Aile planlaması hizmetlerinin bilimsel ve güncel standartlara göre yürütülmesine 
katkıda bulunmak.
Uygulama Tarihi
1992  1996
Fon Sağlayan Kuruluş
JHPIEGO  Johns Hopkins Population Information and Education for OB/GYN 
(USAID  United States Agency for International Development),
Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Gn. Md. (SB  AÇSAP) 
işbirliğinde yürütülmüştür.
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Gönüllü Vazektomi Danışmanlık ve Hizmetleri
SSK hastaneleri ile işbirliği yapılarak Ankara Dışkapı, İstanbul Okmeydanı ve İzmir 
Tepecik hastaneleri yanı sıra, bazı doğumevi ve dispanserlerde gönüllü vazektomi 
ve danışmanlığı birimleri kurulmuş, klinik hizmet verilmiştir. Hizmet sunan 22 
üroloji uzmanı ve 22 psikoloğa aile planlaması ve “Kesisiz Vazektomi Tekniği” 
konusunda hizmet içi eğitim sağlanmıştır. 

Çalışma yapılan hastanelerin bekleme odalarına konulan televizyonlarda aile 
planlaması ve vazektomi konularında bilgilendirici video filmleri gösterilmiştir. 
Fabrika ve işyerlerinde yapılan toplantılarda, toplam 32.000 kişiye vazektomi 
uygulaması anlatılmıştır. Kliniklerde, açık hava sergilerinde ve fuarlarda yöntemin 
tanıtımı yapılmıştır. Ankara ve İzmir’de 400 belediye otobüsü vazektomi afişi 
taşımıştır. Bu çalışmalar sırasında 50.000 e yakın el ilanı ve broşür kullanılmıştır. 
Hastanelerde 8.500 erkek ve 5.000 kadına bireysel danışmanlık verilmiş, 1.700 
erkeğin vazektomi hizmetlerine ulaşması sağlanmıştır.

Amaç
Türkiye’de genellikle kadına yönelik olan AP hizmetlerinin erkekleri de kapsayacak 
biçimde genişletilmesi hedeflenerek vazektomi yönteminin tanıtımı ve sunumu.
Uygulama Tarihi
1992  1994
Fon Sağlayan Kuruluş
Pathfinder International (USAID  United States Agency for International 
Development)
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İTF’de Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim 
ve Araştırma Birimi Oluşturma

Birim İstanbul Tıp Fakültesi kampüsü içinde bir alanın nitelikli hizmet sunumuna 
uygun biçimde restore edilmesi ve proje elemanlarının işe alınması ile oluşturuldu. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk Sağlığı Anabilim dallarının işbirliği ile 
sunulan hizmetler kapsamında 15.000’e yakın sayıda anne  bebek ve kadın izlendi. 

Doğurganlığın düzenlenmesi etkinlikleri için 18.903 başvuru oldu. Kontraseptif 
uygulamalar yapıldı (5.128 RİA, 1.704 Hap, 663 DMPA, 354 Mesigyna, 224 Norplant, 
10 Implanon, 35 BOM, 89 Diyafram, 119 Tüp Ligasyonu, 110 Vazektomi), isteğe 
bağlı gebelik sonlandırma (4.172 MR), laboratuvar incelemeleri (17.249 mikroskop 
bakısı, 1.906 Smir) bebek  çocuklar için (2.446) ilk değerlendirme ve (13.613) 
izlem, anneler için emzirme danışmanlığı (678 anne için 1.050 kez), okul çağı çocuk 
değerlendirmesi (570), ergen sağlığı için ilk değerlendirme (369) ve izlemler (1.222) 
gerçekleştirildi.

Üreme sağlığı konusunda bilinçlendirme etkinlikleri, genç  yetişkin hizmet 
amacıyla başvuran herkese, geliştirilen bilgilendirme kaynakları ile sunuldu. 200 
anne  babaya destek programları, 1.200 anne  baba adayı için kurslar düzenlendi. 
Bu programdan Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ, Şırnak, Bartın Sağlık Kuruluşları ve 
GATA, Kocaeli, Adnan Menderes ve Cumhuriyet Üniversitelerinde de yararlanılması 
için yerel sağlık elemanları yetiştirildi.

Birim’de toplam 2.630 doktor, hemşire, psikolog, eczacı, öğretmen, eğitimci, 
erişkin, genç, öğrenci, veli ve seks işçisi eğitim oturumlarından yararlandı. 
Azerbaycan’da kadın doğum hizmeti sunan bir doktor grubuna 2 hafta süreyle aile 
planlaması klinik ve uygulama eğitimi düzenlendi.
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Eğitim için çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapıldı. Bu kuruluşlar: Sağlık için 
Sosyal Bilimler Derneği, Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği, Türkiye 
Soroptimistler Derneği, Spina Bifida Derneği, Mimar Sinan Çevre Koruma Derneği, 
Rotary Klüp, Belediyeler (Eskişehir Osmangazi, Bolu Halıdere, İstanbul Fatih), 
İstanbul Uluslararası Kadınlar Derneği, Liseler (Özel İstanbul, İstanbul, MEF 
Okulları), Kağıthane Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İÖO, Atatürk Müfredat Laboratuvarı 
Okulu, SHÇEK, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi, Küçükçekmece, Silivri ve Çorlu 
Sağlık Grup Başkanlıkları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek 
Okulu, İTF Liyezon Psikiyatrisi Birimi.

Nitelikli hizmet sunumu, yeni kontraseptiflerin sunumu ve izlenmesi, eğitim 
geliştirme, hizmet ve eğitim değerlendirme amacıyla çok sayıda araştırma 
gerçekleştirildi. Araştırmalar, Dünya Sağlık Örgütü, Population Council, USAID, 
Avrupa Birliği ve Willows Foundation gibi kuruluşlar tarafından desteklendi.  

Birim etkinliklerini sınırlı alanlarda halen sürdürmektedir.

Amaç
İstanbul’da bir üniversitede bütünsel bir yaklaşımla hizmet veren örnek bir aile 
planlaması ve üreme sağlığı eğitim ve araştırma biriminin kurulması ve bu birimde 
ilgili araştırmalar ve farklı düzeylerde hizmet veren sağlık çalışanlarının hizmet içi 
eğitimlerinin yapılması. 
Uygulama Tarihi
1992  1998
Proje süresi sonrası Üniversite’nin katkısı ile 2005 yılına kadar sürdürülmüştür.
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Birliği desteği ve İÜ Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün işbirliği
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İstanbul - Küçükköy Semt Konağı
Aile Planlaması Uygulama Merkezi
Bu merkezde tam gün çalışan bir hemşire ve yarım gün çalışan bir hekimle 
bölgedeki ailelere aile planlaması konusunda danışmanlık ve etkin yöntem sunumu 
hizmetleri sağlanmış, gebe izlemi ve emzirme danışmanlığı yapılmıştır. Uygulama 
merkezine 500’den fazla başvuru olmuş ve hizmet verilmiştir.

Amaç
Küçüköy Belediyesi sınırları içinde ailelere nitelikli aile planlaması hizmetlerinin 
sunulması ve semt polikliniği içinde birim açılması.
Uygulama Tarihi
1992  1993
Fon Sağlayan Kuruluş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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İstanbul - Alibeyköy Topluma Dayalı 
Güvenli Annelik Programı
İstanbul Alibeyköy’de 16 saha çalışanı yetiştirilerek 10.000 kadına ulaşıldı. Yöntem 
kullanımı, doğum öncesi bakım ve bebek bakımı konularında bilgi sağlandı ve 
yöntem kullanımının en az iki kat arttığı saptandı.

Amaç
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ülke programının parçası olarak kadınlara 
üreme ve aile sağlığı konuları yanı sıra doğum öncesi, doğum sonrası ve bebek 
bakımı konularında danışmanlık ve bilgi sağlanması.
Uygulama Tarihi
19941996
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
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Kahire Konferansı Tanıtımı
1994 yılında Kahire’de yapılan Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
(ICPD) hazırlıkları ve beklenen sonuçları 183 basın mensubuna 3 ay boyunca bilgi 
bülteni yollanarak tanıtıldı. Bu amaçla 40’a yakın basın üst düzey yöneticisi ziyaret 
edildi ve 15 kişilik bir basın semineri düzenlendi.

Kampanyanın yoğunlaştığı Temmuz  Eylül aylarında toplam 894 gazete haberi, 
televizyon haber bültenlerinde 50’ye yakın haber ve süreleri 10 dakika ile 3,5 saat 
arasında değişen 4 tartışma programı yayınlandı. Televizyon programlarının 
tümüne Vakıf yöneticileri de katıldı.

200’e yakın ülkenin işbirliği ile oluşturulan eylem planının ülkemizde tanıtımı ve 
uygulamaya geçirilmesi amacıyla Nisan 1994’de “Kadın, Nüfus ve Kalkınma” ve 
Kasım 1994’de “Gençlik, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı” seminerleri düzenlendi.

Amaç
1994 Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansının Türkiye’de tanıtılması.
Uygulama Tarihi
1994
Fon Sağlayan Kuruluş
JHU (Johns Hopkins University) Population Communication Services Program, 
Pathfinder International
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Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması 
Hizmet Sistemi (KAPS) Desteği

Vakıf, bu projede eczacılara yönelik üreme sağlığı ve aile planlaması eğitimlerinin 
yürütülmesini üstlenmiştir. İstanbul’da hizmet veren 110 eczacı için 5 eğitim 
semineri düzenlenmiş, eczacıların çalışmaları geliştirilen kaynaklar ve izleme 
araçları ile desteklenmiştir.  

Amaç
Hastane, poliklinik, eczane ve muayenehaneleri kapsayan bir özel sektör ağının, 
Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmet Sistemi’ni (KAPS) oluşturmaları ve 
geliştirmeleri için desteklenmesi.
Uygulama Tarihi
1996
Fon Sağlayan Kuruluş
TFGI (The Futures Group International)
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Topluma Dayalı ÜS Hizmetleri ve 
Kadının Konumunun Güçlendirilmesi
İstanbul’un kırdan kente geçiş bölgelerinde biri olan Pendik Kaynarca’da üç yıl 
süren bu projeyle, bölgede yaşayan 25.000 kadına aile planlaması, CYBE ve HIV/
AIDS, güvenli annelik konularında danışmanlık verilmiş ve okuma yazma ve meslek 
edindirme kursları düzenlenmiştir. İki safhada yürütülen projede erkeklere yönelik 
çalışmalar da yapılmış ve toplam 2.000 erkeğe anket uygulanarak aile planlaması 
ve ilgili konulardaki bilgileri ölçülerek yanlış ve eksik bilgileri düzeltilmiş, 
tamamlanmış ve ailelerini ilgilendiren bu gibi konularda eşlerinin yanında 
olmalarının önemi vurgulanmıştır. 

Çalışmalar süresince seçilen mahallelerdeki kadınlar diğer konuların yanı sıra 
aile planlaması yöntemleri konusunda da bilgilendirilmiş ve kadınların kendilerine 
en uygun yöntemi seçmeleri sağlanmıştır. Proje başında kadınların üçte biri 
modern/etkin bir aile planlaması yöntemi kullanırken bu oran proje sonunda %55’e 
çıkmıştır. Bu mahallelerde yaşayan kadınların gebelik öncesi ve sonrası bakım 
alma oranlarında da proje öncesine göre önemli artışlar kaydedilmiştir.

Amaç
Topluma dayalı çalışmaların devamı olarak bu kez erkeklere de eğitim vererek 
üreme sağlığı çalışmalarına katılımını sağlama ve ayrıca kadınlara okuma  yazma 
ve meslek kurslarının düzenlenmesiyle konumlarının güçlendirilmesi.
Uygulama Tarihi
1997  2000
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
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Azerbaycan ve Kazakistan’da 
Üreme Sağlığı Hizmetleri
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından uluslararası  düzeyde akredite edilen 
Vakıf, Azerbaycan ve Kazakistan’da topluma dayalı hizmet modelini uygulamaya 
koymuştur. Proje süresince Azerbaycan’da 40.000, Kazakistan’da 80.000 kadına ait 
önbilgiler toplanarak gereksinimleri olan bilgilendirme hizmetleri sunulmuştur. 
Vakıf, iki ülkede Sağlık Bakanlıkları, Azerbaycan’da Kadın ve Kalkınma Merkezi 
(Women and Development Center  AWDC) ve Kazakistan’da Kadınların 
Savunuculuk Girişimi Grubu (Women’s Initiative Advocacy Group  WIAG) ile 
çalışmış, Türkiye’de yıllardır uygulanmakta olan topluma dayalı modeli tanıtarak 
gerekli teknik yardımı sağlamıştır. Proje kapsamında iki ülkede seçilen sağlık 
kuruluşlarının tıbbi donanımları değerlendirilerek yenilenmiştir.

Amaç
İki ülkede hedef nüfusların üreme sağlığı ve güvenli annelik konularında 
bilgilendirilmesi.
Uygulama Tarihi
1998  1999
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
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Sayın Turgut Tokuş,

1998 yılının Ağustos ayından itibaren Birleşmiş Milletlerin aracılığıyla Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’nin şehir ve ilçelerinde “Aile Planlaması Programı” hayata geçirilmektedir. 
Bunun sonucunda 70 işsiz kadına iş temin edilmiştir. 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın Genel Müdürü Dr. Demet Güral birkaç defa Nahçıvan’a 
gelmiş, özerk Cumhuriyet’in ilçelerinde bulunmuş ve bu programın gerçekleştirilmesi için 
gerekli yardımlarda bulunmuştur.

Şöyle ki, Nahçıvan şehir ve ilçe hastanelerinin ihtiyaçları tespit edilmiş, gerekli tıbbi alet ve 
edevatlar gönderilmiştir.

Bu programa 2000 yılına kadar devam edilecektir.

Özerk Cumhuriyetimizin yönetimi size bu yardım için en derin minnettarlıklarını bildirir, 
gelecekte bu ve diğer programların hayata geçirilmesinde sizin içten yardımlarınıza 
güvenmektedir.
Hürmetlerimizle,

Ş. HanBabayev

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
Başbakanı
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Willows Foundation Hizmet Bölgelerinde  
İletişim ve Üreme Hakları Eğitimi

Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından İstanbul ve 
Diyarbakır’da, niteliksel bir araştırmanın bulgularına dayanarak, hizmet 
sunumunda gereksinimleri karşılamak amacıyla bir dizi eğitim programı 
geliştirilmiş ve ön uygulamaları yapılmıştır. İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Uygulama Merkezi ve Xperteyes Danışmanlık Şirketi ile birlikte genişletilerek 
sürdürülen ve her biri üç gün süren bu programda; iletişim konusunda, etkin 
dinleme teknikleri, davranış penceresi, iletişim engelleri, çatışma çözümleri 
ve ego yönetimi; hasta ve üreme hakları konusunda ise haklarla ilgili tanımlar, 
uluslararası anlaşmalar, Türkiye’deki uygulamalar  ve pratikte karşılaşılan  
sorunlarla çözüm önerileri ele alınmıştır. Uygulanan eğitimler iki aylık bir 
aradan sonra değerlendirilmiş, katılımcıların bu programdan çok yararlandıkları 
görülmüştür. Programdan üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık ocakları, devlet ve 
SSK hastanelerindeki hizmet sunucuları ve Willows Foundation çalışanları olmak 
üzere altı  yılda 506 katılımcı yararlanmıştır. Eğitimler devam etmektedir.

Amaç
Willows Foundation hizmet bölgelerinde görev yapan sağlık personelinin nitelikli 
hizmet sunumunu iletişim ve üreme hakları eğitimi ile desteklemek.
Uygulama Tarihi
2002  Sürmekte
Fon Sağlayan Kuruluş
Willows Foundation
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Meme Kanseri Tarama Hizmetlerine 
Talebin Artırılması
Türkiye Meme Vakfı (MEVA) ile ortak olarak uygulanan proje kapsamında 
6 ilde kadın ve sağlık konularında çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerine proje eğitim ekibi tarafından bilgilendirme yapılarak, bu eğiticilerin 
topluma yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmeleri planlanmıştır. 

Bu kapsamda İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, Adana, Antalya ve Gaziantep’te 
gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 133 eğitimci yetiştirilmiştir. Bu eğiticilerin 
düzenledikleri  topluma yönelik etkinliklerde toplam 4.211 kadın eğitilmiş ve 
danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 

Her eğitimden sonra proje eğitim ekibi tarafindan, belediyelerle işbirliği içinde 
gerçekleştirilen topluma yönelik bilgilendirme toplantıları ile 400’den fazla kadın 
bilgilendirilmiştir.  

Proje kapsamında, eğitimler için hazırlanan duyuru posterlerinin yanı sıra meme 
sağlığı ve erken teşhis olanakları konusunda görsel  işitsel materyal geliştirilmiş, 
CD olarak tüm illere ve katılımcılara gönderilmiş, TV ve radyo spotları ile de yaygın 
bilgilendirme sürdürülmüştür. 

Amaç
Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerinin bulunduğu altı ilde toplum duyarlılığını 
arttırma ve erken tanı hizmetlerinin kullanımını sağlama yoluyla meme kanserinden 
ölümlerin azaltılması.
Uygulama Tarihi
2006  2007
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Türkiye Üreme Sağlığı Programı
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Ergenlerin Cinsel/Üreme Sağlığı 
Eğitiminin  Desteklenmesi
Nihai amacı ergenlerin cinsel sağlık konusunda bilgilenmeleri, güvenli cinsel 
davranış ve olumlu değerler kazanmaları olan etkinlikler, Sağlık Bakanlığı’nın 
bir çerçeve programı içinde başlayan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 
sürdürülen, çeşitli eğitim fakülteleri ile işbirliği ile gerçekleştirilen iki ayrı projenin 
ürünüdür. 

Vakıf ve İTF Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi eğitmenleri 
tarafından geliştirilip uygulanan katılımlı eğitici eğitimi programı, 1999  2003 
yılları arasında 5 kez düzenlenmiş, bu uygulamadan 26 fakülte ve birimden toplam 
75 öğretim elemanı ve 7 öğretim görevlisi yararlanmıştır. Proje çerçevesinde 
geliştirilen bir kaynak kitap olan “Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Öğretmen El Kitabı” 
eğitici eğitimleri ve ilerleyen uygulamalarda kullanılmıştır. 17 yüksek öğrenim 
kurumunda, seçmeli ders olarak “Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi” başlıklı bir ders 
müfredata eklenerek, eğitim programını izleyen öğretim elemanları tarafından 
sürdürülmüş, 5.000’e yakın öğretmen adayı bu dersten yararlanmıştır. Ders açılan 
okulların 14’ü eğitim fakültesi, diğerleri ise sosyal hizmetler, hemşirelik ve sağlık 
eğitimi veren kuruluştur.

Öğretmenler için hazırlanan iki gün süreli bir başka katılımlı program ile 385 
öğretmenin ergenlikte değişim ve yaşama etkileri  konularında bilgileri artırılmış 
ve duyarlılık kazanmaları sağlanmıştır.

Proje sonuçları Aralık 2004’te düzenlenen bir toplantısı ile paylaşılmış, bu birikim 
bir proje kitabında özetlenerek yayınlanmıştır. Projede gerçekleştirilen eğitim 
etkinlikleri ile kazanılan bilgi ve becerilerin, ilgili somut bir eylem planı yapılmadığı 
halde, doğrudan ve dolaylı olarak 30’dan fazla öğrenci, öğretmen, veli ve okul dışı 
gençle paylaşıldığı belirlenmiştir.  

Amaç
Örgün eğitimde cinsel sağlık bilgileri eğitimini yürütecek eğiticilerin hizmet öncesi 
ve hizmet içi eğitimleri için model geliştirerek, modelin yerleşmesi için savunuculuk 
yapmak.
Uygulama Tarihi
1997  2004
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
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Seks ve Bilinç
BBC Türkiye Servisi ile işbirliği içinde yürütülen bu çalışmada 10 gün süreli bir 
Türkçe radyo yayını ve İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve 
Araştırma Birimi’ne sağlanan 800’lü bir hatla, gençlerin bilinçli cinsel davranış 
konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmış, ayrıca IPPF tarafından hazırlanan ve 
Türkçe’ye çevrilen Seks ve Bilinç isimli kitapçık 10.000 adet basılarak gençlerin 
ulaşabilecekleri yerlere dağıtılmıştır.

Amaç
Gençlerin cinsel sağlık konularında bilgilendirilmesi.
Uygulama Tarihi
1999  2000
Fon Sağlayan Kuruluş
Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF  International Planned 
Parenthood)
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Gençlik İçin Müzik
Şişli Belediyesi ve HIP Productions işbirliğinde ilgili gençler DJ’ler tarafından 
bilgilendirilmiş, Belediye’nin proje ofisi ve müzik stüdyosu olarak Gülbağ’da tahsis 
ettiği bir mekanda uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. Proje etkinlikleri 2004 yılında 
T.C. Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesinden alınan fonlarla sürdürülmüştür. 
Eğitim etkinliklerinden 120 genç yararlanmıştır.

Amaç
Dar gelirli bölgelerdeki gençler için müzik atölyeleri kurulması ve bu atölyelerde 
müzik eğitimi verilmesi.
Uygulama Tarihi
2002
Fon Sağlayan Kuruluş
Şişli Belediyesi, HIP Productions, Asian Dub Foundation, British Council, T.C. 
Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
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Asistanların Hizmet İçi Eğitimi ile
ÜS Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması
Proje süresince İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da bulunan eğitim hastanelerinde 
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı, Üroloji ve Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları alanlarında uzmanlık eğitimi veren 83 uzmana beş kez düzenlenen 
eğitimci eğitimi ile bu uzman eğitimcilerin, kendi hastanelerindeki 5 ayrı daldaki 
asistanlar için düzenlenen eğitim programlarını yürütmeleri sağlanmıştır. 

İKGV’nin lojistik destek sağladığı ön çalışmada 16 asistan eğitimi gerçekleştirilmiş, 
yapılan değerlendirme ve geliştirme sonucunda, kurslar yerel olanaklarla 
sürdürülerek 25 hastaneden toplam 215 hekim sertifika almış,  programın uzun 
vadede var olan kurumsal eğitim programı ile bütünleşeceği varsayılmıştır.

Amaç
Uzmanlık öğrencilerinin eğitim kurumlarında yetişmeleri sırasında üreme sağlığı 
konularında bütünsel olarak geliştirilmeleri.
Uygulama Tarihi
2001  2004
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü 
işbirliği
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Gençlere ÜS Hizmetleri Sunumu için 
Üniversite Modelleri Oluşturma
Gençlerin üreme sağlığı davranışları konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri 
için bilgili ve bilinçli olmaları gerekir. Bu bilgi ve bilince ulaşmada, gençlerin güven 
duygusu içinde hizmet alabilecekleri, kendilerine özel yaklaşım gösteren sağlık 
personelinin hizmet sunduğu sağlık birimlerinin kurulması ve yaygınlaşması 
önemli bir gereksinimdir. Bu gereksinimden yola çıkarak Vakfımız, Uluslararası 
Çocuk Merkezi (ICC  International Children Center) ile işbirliği yaparak, Boğaziçi, 
Ege, Koç ve Yeditepe Üniversitelerinin Gençlik Danışma Birimlerini (GDB) 
danışmanlık ve uygun hizmet sunumu, BEİ materyali ve kontraseptif malzeme 
dağıtımı sağlayacak şekilde geliştirmiş ve sürdürülebilirliğine destek sağlamıştır. 
Birimlerde görev yapacak hizmet sunucuları için İKGV tarafından gerçekleştirilen 
eğitim programıyla 8 üniversitede toplam 16 sağlık personeli eğitilmiştir. 
Çalışmalar aylık formlar, telefon görüşmeleri ve üç ayda bir yapılan ziyaretlerle 
takip edilmiştir. Projeye “akran eğitimi” bileşeni eklenmiş; İKGV’nin koordine 
ettiği üniversitelerde 13 öğrenci UNFPA tarafından bu amaçla eğitilmiştir. Gençlik 
Danışma Birimleri hizmet sunucuları ve akran eğiticileri ortak eğitim ve tanıtım 
aktiviteleri düzenlemişlerdir. Proje değerlendirme toplantısına üniversitelerden 
hizmet sunucular ve akran eğitimciler katılmış ve projenin sürdürülebilirliği 
üzerine önerileri tartışmışlardır. İKGV, UNFPA programı kapsamında yürütülmekte 
olan akran eğitimi (Youth Peer) çalışmalarına desteğini sürdürmektedir.

Amaç
Üniversitelerde Mediko  Sosyal Merkezler bünyesinde Cinsel Sağlık ve Üreme 
Sağlığı Danışma Birimleri açmak ve çalışan görevlilere eğitim sağlayarak gençlerin 
sağlığını korumak ve geliştirmek.
Uygulama Tarihi
2002  2005
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)







65

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve
AIDS’in Önlenmesi
Proje çalışmaları CYBH hizmeti sunan sağlık personelinin tanı, tedavi ve 
danışmanlık becerilerini saptamak amacıyla yürütülmüş bir araştırma ile 
başlamıştır. Araştırma bulgularının yol göstericiliğinde CYBH hizmeti sunan 
sağlık personeline yönelik, güncel ve doğru bilgileri kapsayan bir “Cinsel Yolla 
Bulaşan Hastalıklar Tanı ve Tedavi Rehberi” hazırlanmıştır. Bu rehber 1997 yılı 
sonunda yayınlanarak, ilgili kişi ve kurumlara dağıtılmıştır. Eğitim gereksiniminin 
karşılanması amacıyla hekimler için iki gün süreli “Cinsel Yolla Bulaşan 
Hastalıklarda Tanı, Tedavi ve Danışmanlık Eğitim Programı” hazırlanmış ve aynı yıl 
yapılan bir eğitim toplantısı ile uygulanarak 30 hekimin tanı, tedavi ve danışmanlık 
becerileri güçlendirilmiştir. 

Proje çalışmaları çerçevesinde eczacılara yönelik bir gün süreli bir eğitim 
toplantısı düzenlenmiş ve 1997 yılı içinde 30 eczacı CYBH’larda danışmanlık 
konusunda eğitilmiştir.

Proje amaçlarına uygun olarak, seks işçilerinin güvenli cinsel ilişki ve CYBH’lar 
konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek için 300 kayıtlı  kayıtsız 
kadın ve transseksüel seks işçisi örneğinde tanımlayıcı bir araştırma yapılmış, 
seks işçilerinin bilgi, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi için “Meslektaş 
Eğitimi” yöntemi ile bir eğitim programı ve Meslektaş Eğiticilerin eğitiminde 
kullanılabilecek bir eğitim modülü hazırlanarak uygulanmış ve 21 Meslektaş 
Eğitici seks işçisi, eğitim becerilerinin de kazandırılmasıyla üreme sağlığı, 
güvenli cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kondom kullanımı gibi 
konularda eğitim verebilecek düzeye ulaştırılmıştır. 1997 yılı içinde Meslektaş 
Eğiticiler yaklaşık 5.000 seks işçisi ya da müşteriye ulaşmış ve güvenli cinsel 
ilişki konusunda eğitim vermişlerdir. Meslektaş eğiticiler çalışmaları sırasında 
kullanacakları eğitim materyallerini de kendileri tasarlamış ve üretmişlerdir. Bu 
amaçla Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Kondom kullanımı ile ilgili iki broşür 
bastırılmış ve “GACI” adlı bir dergi yayınlanmıştır. Proje etkinlikleri çerçevesinde 
ayrıca seks işçileriyle iletişimin sağlanması ve onlara yasal, toplumsal ve sağlık 
sorunlarında yol gösterici olabilmek amacıyla danışmanlık verilebilecek bir merkez 
oluşturulmuştur. “Kadın Kapısı” adlı merkez çalışmalarını halen sürdürmektedir. 

Amaç
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve HIV salgınının önlenmesi amacıyla risk altındaki 
en önemli gruplardan bir tanesi olan seks işçilerinin güvenli cinsel davranışlarının 
desteklenmesi ve CYBH hizmeti sunan sağlık personeline hizmet içi eğitim 
verilmesi. 
Uygulama Tarihi
1995  1997
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Birliği
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Azerbaycan’da
CYBH ve HIV/AIDS’in Önlenmesi 
Vakfımızın ülkemizde kazandığı deneyimleri Azerbaycan’a aktardığı bu projede, 
ülkemiz sağlık hizmetlerini ve örgün eğitimi hedef alarak geliştirmiş olduğumuz 
tüm eğitim materyalleri (başvuru kitapları, hizmet rehberleri, eğitim programları) 
Azerice’ye çevrilerek, bu ülkenin koşullarına uyarlanmıştır. Ayrıca cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonların önlenmesine yönelik çeşitli yeni bilgilenme, eğitim ve 
iletişim materyalleri hazırlanmış, ayrıca danışmanlık konusunda eğitim çalışmaları 
yürütülmüştür. 

Amaç
Azerbaycan’da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanı ve tedavisini yürütecek 
sağlık personelinin eğitilmesi ve örgün eğitimde cinsel sağlık bilgileri eğitimini 
verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi yanı sıra Ulusal CYBH/AIDS Programının 
geliştirilmesi.
Uygulama Tarihi
1998  2001
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
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Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel 
Davranışlarının Desteklenmesi
2004 yılında, Istanbul AIDS Savaşım Derneği işbirliğinde yürütülmeye başlanan 
proje kapsamında, seks işçilerine danışmanlık ve eğitim sağlamak amacıyla 
açılmış olan “Kadın Kapısı” yeniden etkin hale getirilmiş ve hedef grup tarafından 
yoğun olarak kullanılan bir sosyal merkez haline dönüştürülmüştür. Projede 43 
meslektaş  seks işçisi eğiticisi yetiştirilerek, 3.109 seks işçisine eğitim, 208 seks 
işçisine danışmanlık verilmiş, 27.731 kondom ve 6.090 broşür dağıtılmıştır. Ayrıca, 
575 seks işçisine de dolaylı eğitim verilmiştir.

Proje doğrultusunda seks işçilerine yönelik ayrımcılığı azaltmak ve toplumda 
farkındalığı artırmak için medya mensuplarına yönelik basın toplantıları 
düzenlenmiş, basın bültenleri dağıtılmıştır. İçeriği seks işçileri tarafından 
hazırlanan GACI adlı derginin yayını sürdürülmüştür. 

Amaç
İstanbul’da seks işçilerinin insan hakları ve üreme sağlığı haklarından 
yararlanmalarının sağlanması ve bu yolla güvenli cinsel davranışlarının 
desteklenerek CYBE/HIV/AIDS’in önlenmesi.
Uygulama Tarihi
2004  2006
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Türkiye Üreme Sağlığı Programı
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Sokakta Çalışan Seks İşçilerine Yönelik 
Gezici Eğitim ve Danışmanlık Birimi
İKGV, 2004 yılında “Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi 
Yoluyla CYBE/HIV/AIDS’in Önlenmesi Projesi” ile kazandığı deneyimler üzerine 
kurgulanan bu proje “Kadın Kapısı” aracılığıyla yürütülmüştür. Çalışmaların 
başlangıcında hedef grup üyeleri ile yakın ilişkileri olan ve bu grubun özelliklerini 
bilen dört saha eğiticisi, güvenli cinsel ilişki ve CYBE’ler konusunda danışmanlık/
eğitim becerileri eğitimi almışlar; eğitim ve danışmanlık aracı olarak kullanılmak 
üzere satın alınarak iç mekan değişiklikleri yapılan bir minibüsle bilgilendirme ve 
danışmanlık hizmetleri sunmuşlardır.

Araç içinde gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, 
Güvenli Cinsel İlişki için Prezervatif Kullanımı, Güvenliğiniz için  Güvenli Çalışma 
Koşulları, Seks İşçilerinin İnsan Hakları başlıklı bilgi  eğitim  iletişim yazılı 
kaynakları, kendinden yapışkanlı el ilanı ve GACI Dergileri dağıtılmış ve Vakıf 
tarafından CYBE’ler konusunda hazırlanan yaklaşık 5 dakikalık bir eğitim filmi 
gösterilmiştir. Ayrıca, hedef grup üyelerine ilk karşılaşmada gereksinimlere göre, 
20  100 adet kondom verilmiştir. 

Planlanan sürede, hedef grup üyelerinden  2.742 kişiye ulaşılmış, toplam 20.000 
adet broşür, 102.000 adet kondom ve 64.000 adet kayganlaştırıcı dağıtılmıştır.

Amaç
İstanbul’da sokakta çalışan seks işçilerine gezici bir danışmanlık birimi ile 
ulaşılarak güvenli cinsel davranış konusunda bilgi tutum ve davranışlarının 
geliştirilmesi.
Uygulama Tarihi
2006  2007
Fon Sağlayan Kuruluş
Sağlık Bakanlığı’nın Küresel Fon (The Global Fund) desteğinde yürüttüğü “Türkiye 
HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı”
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Erkeklerle Cinsel İlişkiye Giren Erkeklerin 
Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi 
Yoluyla HIV/AIDS’in Önlenmesi
Hedef gruba yönelik bir topluma dayalı bilgilendirme ve kondom dağıtımı projesidir. 
Proje, 17 ay süre ile hedef grup üyeleri ile yakın ilişkileri olan, özelliklerini bilen, 
mekanları tanıyan ve bu mekanlarda rahat çalışabilme özelliklerini taşıyan, güvenli 
cinsel ilişki ve CYBE’ler konusunda danışmanlık/eğitim becerileri kazandırılan 
2 saha çalışanı aracılığıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda hedef grup üyelerine 
parklar, Taksim Meydanı, kafeler ve Kadın Kapısı aracılığıyla ulaşılarak CYBE’ler 
konusunda bilgi verilmiş, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Güvenli Cinsel İlişki için 
Prezervatif Kullanımı, Cinsel Yönelimler ve Cinsel Kimlikler başlıklı bilgilendirme  
eğitim  iletişim broşürleri dağıtılmış, danışmanlık ya da sevk gereken kişiler Kadın 
Kapısı Danışma Merkezine gönderilmiştir. Hedef grup üyelerine ilk karşılaşmada 
20  100 adet kondom verilmiştir. 

Proje ile 400’den fazla hedef grup üyesine ulaşılmış, toplam 2.100 broşür, 21.000 
kondom ve 21.000 kayganlaştırıcı dağıtılmıştır.

Amaç
İstanbul’da belirli mekanlarda çalışmakta olan ve/veya bu mekanlara müşteri olarak 
giden ve/veya sokakta ulaşılabilen ve erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerin 
güvenli cinsel ilişki davranışlarının desteklenmesi yoluyla HIV/AIDS’in önlenmesine 
katkı yapmak.
Uygulama Tarihi
2006  2007
Fon Sağlayan Kuruluş
Sağlık Bakanlığı’nın Küresel Fon (The Global Fund) desteğinde yürüttüğü “Türkiye 
HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı”
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Sokakta Çalışan Seks İşçilerinin Güvenli 
Çalışma Koşullarının Desteklenmesi
Türkiye Üreme Sağlığı Programı ve Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek 
Programı’nın bitiminden sonra seks işçilerine yönelik çalışmaların devamını 
sağlamak için geliştirilen bu proje ile Kadın Kapısı’nın mobil hizmetlerinin 
sürdürülmesi mümkün olmuştur. Altı aylık dönem içinde yaklaşık 1.000 seks 
işçisine ulaşılmış, broşür, kondom ve kayganlaştırıcı dağıtımı yapılmıştır. 

Bu kapsamda yürütülen projelerin ürünü olan  ve seks işçilerine yönelik 
danışmanlık ve sosyal merkez olarak önemli bir işlev gören Kadın Kapısı, halen 
Vakıf binasında etkinliklerini sürdürmektedir. 

Amaç
İstanbul’da sokakta çalışan seks işçilerine gezici bir danışmanlık birimi ile ulaşarak 
güvenli cinsel davranış konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değiştirilmesi 
amaçlanmıştır.
Uygulama Tarihi
2007  Sürüyor
Fon Sağlayan Kuruluş
Global Dialogue, İngiltere (ilk 6 ay)
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