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1988 yılında, Türkiye’de üreme ve cinsel 
haklarla ilgili ciddi sorunların gündemde 
olduğu ancak açıkça konuşulamadığı 
bir dönemde, bir grup cesur işadamı ve 
akademisyen dostlarla bir araya ge  lerek 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nı 
ku rarken amacımız, toplumsal kalkın   
madaki en önemli unsur olan “insan”ın 
niteliğini ve verimini yükseltecek 
çalışmalara katkıda bulunmaktı. Bilgi ve 
imkanlarımız sınırlı ancak, hizmet aşkımız, 
gönlümüz ve hedefimiz sınırsız, rehberimiz 
Dr. Türkiz Gökgöl idi.

O yıllarda, ülkemizde, kadınların en 
temel hakları olan üreme haklarının 
yeterince farkında olmaları, var olan 
üreme sağlığı hizmetlerine ulaşmaları 
çeşitli nedenlerle oldukça sınırlıydı. Bunun 
başlıca nedenlerinden biri bilgisizlik diğeri 
de sunulan hizmetlerin yetersizliğiydi. 
Aile planlaması hizmetlerinin kalitesi ne 
özel ve ne de kamu sektöründe istenen 
düzeyde değildi. Kadınlar doğum kontrol 
yöntemlerini bilse dahi etkin yöntem 
kullanma oranı düşük düzeydeydi ve

bu durum doğal olarak ekonomiyi ve 
kalkınmayı da olumsuz etkiliyordu. Her yıl 
doğan yaklaşık bir milyon çocuğun önemli 
bir kısmı planlanmamış gebelikler sonucu 
doğuyor ve maalesef on çocuktan bir tanesi 
beş yaşını göremeden kaybediliyordu.
 
Vakfımız bu büyük gereksinimi 
karşılamanın öne mine inanarak, ülkemizde 
insan kaynağını geliştirmeye katkı yapmak 
amacıyla kuruldu. Aile planlamasının aile 
sağlığının temel öğesi olduğunu ve 
bireylere yaşam niteliklerini yükseltme 
yolunu açmakta önemli bir yer tuttuğunu 
biliyorduk. Kamu kurumlarında ücretsiz 
olarak verilse bile aile planlaması hizmeti 
almak isteyecek bireylerin yöntemleri 
yeterince tanıması ve hizmetin kaliteli bir 
hale getirilebilmesinin ancak sivil toplum 
kuruluşlarının desteği ile olabileceği pek 
çok ülkede belirlenmiş bir doğrudur. Bu 
nedenle ana çalışma alanımızı üreme 
sağlığı/üreme haklarına ulaşma ve 
doğurganlığın sağlıklı ve istenilir şekilde 
düzenlenmesi olarak belirledik.
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Vakfımızı bu alanda diğer sivil toplum 
kuru luşlarından ayıran özellik, stratejisini 
ve kendi prog ramlarını geliştirmesi, uzman 
kadrolarının bulunması ve Vakfı özel 
yapan birçok program modelinin öncüsü 
olmasıdır.

Çalışmalarımızla birçok ilke imza attık. İlk 
pro jelerimizden biri üreme sağlığı alanında 
hizmet su   nanların gereksinimlerini 
belirleyerek, aile planlaması hizmetlerini 
iyileştirmede çalışanlar için eğitim 
etkinlikleri ve kaynakları geliştirmek 
oldu. Üreme sağlığı konularında çok yönlü 
eğitim programları, Türkiye’de bistürisiz 
vazektominin tanıtılması, topluma dayalı 
hizmet modelinin uygulanması, seks 
işçilerinin güvenli cinsel davranışlar 
konusunda bilgilendirilmeleri, mülteci ve 
sığınmacılara yönelik destek programları 
ve insan ticareti ile mücadele programı 
gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun 
cesaret edemediği konulara el attık ve 
öncü olduk. 2003 yılında Türkiye’ de ilk defa 
başlattığımız İnsan Ticareti Mağdurlarına 
Yardım programımız ile uluslararası 
kurumlar nezdinde 3. sınıf ülkeler arasında 
bulunan memleketimizin 2. sınıf ülkeler 
arasına alınmasında etkin rolümüz oldu.

Kuruluş amacımıza uygun olarak, 
gerçekleştirdiğimiz çok geniş bir yelpazeye 
yayılan çalışmalarımızı ve bu çalışmalarla 
ilgili yayınlarımızı broşürümüzde 
göreceksiniz.

Bu hizmetleri ile İKGV, Türkiye’de 
sivil toplum kuruluşlarının kaliteli ve 
özgün programlar geliştire bileceğini 
gösteren örnek bir Vakıf oldu. Yirmi yılda 
yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası 
çalışmalar ve projelerde çeşitli uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yaptık, yurt içinde ve 
yurt dışında tanındık, önemli deneyimlere 
sahip olduk ve takdir gördük. Birleşmiş 
Milletler’in (BM) ilgili kurumlarına, Dışişleri 
Bakanlığı’nın İnsan Ticareti ile Mücadele 
amacıyla oluşturduğu Ulusal Görev Gücüne 
ve konularımızla ilgili kuruluşların yetkili 
kurumlarına seçilerek görev ve sorumluluk 
aldık. 

Yıllar içinde genişleterek ve geliştirerek 
devam ettirdiğimiz bu çalışmalarımızı 
bundan sonra da bize ihtiyaç duyulan tüm 
alanlarda sürdürmeye kararlıyız. 

Şevkle ve zevkle çalışarak vakfımızın 
dolu dolu gururla geçen 20 yılını geride 
bırakırken tek üzüntümüz aramızdan erken 
ayrılan dostlarımız oldu. Onları rahmet 
ve minnetle anıyorum. Bizim bu günlere 
gelmemizi sağlayan kurucularımıza, 
gönüllü olarak hizmet vermiş ve halen 
vermekte olan Yönetim Kurulu üyelerimize, 
emeği geçen çalışanlarımıza ve Vakfımıza 
vermiş oldukları destek için tüm özel ve 
tüzel kişilere en içten duygularla teşekkür 
ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Turgut Tokuş 
Yönetim Kurulu Başkanı



hakkımızdahakkımızda
Çalışmaları insanın toplumsal, kültürel ve 
ekonomik gelişmesine adanmış olan İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı, bu gelişmeyi 
engelleyen olumsuz koşulları da ortadan 
kaldırmayı hedeflemiştir.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), 
kadın ve çocukların güçlendirilmesinin 
yanı sıra, üreme sağlığı ve aile 
planlaması alanlarında eğitim, bilgi, 
beceri geliştirme ve hizmet sunumunu 
destekleyen bir sivil toplum kuruluşudur. 
1988’de kurulmasından bu yana, İKGV, 
ulusal ve uluslararası ölçeklerde CYBE 
(Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar) ve 
HIV/AIDS bilgi  eğitim  iletişim (BEİ) 
etkinliklerinden, topluma dayalı üreme 
sağlığı hizmetleri, hizmet verenlere yönelik 
teknik eğitim malzemelerinin geliştirilmesi, 
çocuk haklarının desteklenmesi ve 
kadınların sosyoekonomik statülerinin 
iyileştirilmesine kadar uzanan geniş bir 
yelpazede birçok projeler geliştirmiş ve 
yürütmüştür. Vakıf bu projeler aracılığıyla, 
çeşitli uluslararası örgütlerle işbirliği 
içerisinde proje geliştirme ve uygulama 
alanında hatırı sayılır bir deneyim 
kazanmıştır. 2001 yılında, Bakanlar Kurulu 
kararı ile vergi muafiyeti statüsünü kazanan 
İKGV, 1997’den beri Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu‘nun (UNFPA) uluslararası 
ölçekte akredite olmuş icra kurumlarından 
birisidir. 2002’den itibaren Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de 
(ECOSOC) özel danışman STK statüsündedir.

Üreme sağlığı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve niteliğinin 
iyileştirilmesi için yeni ve daha etkin 
hizmet sunumu modellerinin uygulanması 
ve hizmet verenlerin becerilerinin 
güncelleştirilerek niteliğinin arttırılması 
gerekmektedir. İKGV’nin üreme sağlığı ve 
aile planlaması etkinliklerinin köşe taşlarını 
işte bu program alanları oluşturmuştur.

Önceleri kadın sağlığı konusunda 
yoğunlaşan İKGV etkinlikleri, daha 
sonraları çocuklar, erkekler ve ergenleri de 
kapsamına alacak biçimde genişlemiştir. 
Program açısından, üreme sağlığı 
konusunda odaklanmaya ek olarak Vakıf, 
kadınların eğitim ve istihdama erişimine 
katkı sağlamayı da öncelikleri arasına 
almıştır.

İnsan Ticareti özellikle son onyıllarda 
bir çok ülkeyi etkileyen önemli bir insan 
hakları ihlali olmasının yanı sıra, ülkelerin 
sınır güvenliğini, ekonomik yapısını ve 
toplumların manevi değerlerini olumsuz 
yönde etkileyen sınır aşan ve küresel 
nitelikli bir suçtur.

İKGV, Türkiye’de insan ticareti ile 
mücadeleye başlayan ilk sivil toplum 
kuruluşudur. İnsan ticaretinin giderek 
büyümekte olan uluslararası bir sorun 
olması nedeniyle, hükümetler, hükümetler 
arası ve hükümet dışı kuruluşların konuyla 
ilgili olarak iletişim halinde çalışması 
gereğine inanan İKGV, bir STK olarak 
inisiyatif almış, bilgi ve deneyimlerini insan 
ticareti mağdurlarına yardım için kullanmak 
amacıyla 2003 yılında İnsan Ticareti ile 
Mücadele Programı’nı başlatmıştır.

İKGV’nin İnsan Ticareti ile Mücadele 
Programı’nın başlıkları şunlardır:

 − İnsan Ticareti mağdurları için Türkiye’nin 
ilk sığınmaevinin kurulması ve yönetimi,

 − İnsan Ticareti konusunda farklı gruplara 
yönelik eğitimler düzenlenmesi,

 − İnsan Ticareti konusunda uluslararası 
işbirliğinin sağlanması,

 − İnsan Ticareti konusunda bilgi toplanması 
ve bu bilginin yaygınlaştırılması,

 − İnsan Ticaretinin önlenmesi amacıyla 
savunuculuk çalışmalarının yapılması.



İKGV, insan ticareti ile mücadele programı 
kapsamında tarafların sorumluluklarını 
belirlemek amacıyla “İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile 4 Eylül 
2003’te”; “Jandarma Genel Komutanlığı ile 
14 Haziran 2004’te” protokol imzalamıştır. 
İKGV, insan ticareti mağdurlarına, emniyet 
güçleri tarafından kurtarılmalarından 
sonraki dönemde barınma, tıbbi, psikolojik 
ve yasal destek, tercüme, güvenlik, 
bulunduğu ortama uyum, gönüllü geri 
dönüşünün sağlanması gibi çeşitli 
konularda yardım ve destek sağlamak 
amacıyla, Türkiye’nin insan ticareti 
mağdurlarına hizmet veren ilk sığınma evini 
İstanbul’da 2004 yılı Kasım ayında hizmete 
açmıştır. O günden bu yana 400’den fazla 
mağdura destek sağlamıştır.

İKGV, insan ticaretinin önlenmesi alanındaki 
çalışmalarını Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
işbirliğinde ve desteğinde yürütmektedir. 
Bu bağlamda IOM ile 2008 yılında teknik ve 
uygulama alanlarını kapsayan bir anlaşma 
imzalanmıştır.



Eğitim, Beceri Kazandırma ve Destek

Sağlık personeli, tıp öğrencileri ve okul 
öğ ret men  lerine yönelik kurslar, seminerler 
ve diğer beceri geliştirme programları 
geliştirmek ve uygulamak.

Yayınlar ve görsel  işitsel araçlar yoluyla 
güncel bilgilerin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak. Üreme sağlığı konusunda 
kadınlar, erkekler ve ergenlere yönelik, 
topluma dayalı bilgi  eğitim  iletişim 
etkinlikleri yürütmek.

Sosyoekonomik statülerini iyileştirmek 
üzere kadınlara yönelik okuma  yazma 
kursları açmak, in           s an hakları konularında 
bilgilendirmek, mesleki eğitim ve beceri 
kazandırmak.

Sosyokültürel destek sağlamak amacıyla 
sığınmacılara, mültecilere ve göçmenlere 
eğitim vermek ve beceri kazandırmak. 
Psikolojik ve yasal destek sunmak.

Hizmet Sağlama

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadın 
ve çocuklara yönelik hizmet sunumuna katkı 
yapmak: Sağlık ve bakım hizmetlerinde 
doğum öncesi ve sonrası bakım, sağlıklı 
bebek bakımı, aile planlaması, CYBE/
HIV/AIDS ve infertilite hizmetleri sunmak.
Saha elemanları ve gönüllüler aracılığıyla 
topluma yönelik çalışmalar yapmak. Üreme 
sağlığı ve aile planlaması konularında BEİ 
materyali sağlamak, kontraseptif dağıtmak 
ve sağlık kuruluş larından hizmet almalarını 
temin etmek.

Yayınlar

Sağlık personeli, tıp öğrencileri, 
öğretmenler ve eğitimciler ve toplum 
geneline yönelik kitaplar, bül   tenler, 
kitapçıklar, kontrol listeleri ve el kitapları 
yayınlamak.

Araştırma

Üreme ve cinsellik konularında toplumun 
bilgi, tutum ve davranış düzeylerini ölçen, 
toplumdaki kontraseptif yöntemlerin 
kullanım oranlarını saptayan, hizmet 
verenlerin bilgi düzeyleri ve hizmet 
kapasitelerini irdeleyen araştırmalar 
yürütmek.

Teknik Destek Sağlama

Diğer STK’lara üreme sağlığı alanında, 
STK gelişimi, proje geliştirme, sağlık 
personelinin eğitimi, eğitim malzemelerinin 
geliştirilmesi ve topluma dayalı hizmet 
sunum modelleri konularında ulusal ve 
uluslararası ölçeklerde teknik destek 
sağlamak.

Savunuculuk Çalışmaları

Genel olarak kamuoyunu, mesleki ve 
gönüllü örgütleri, merkezi ve yerel 
yönetimlerde politika üretenleri, karar 
vericileri, toplum önderlerini bilgilendirmek 
ve eğitmek.

önceliklerimizönceliklerimiz
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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)
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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



  Çocuk İşçiliğinin
  Engellenmesi
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Çalışan Çocuklara Destek
Proje çalışmaları kapsamında araştırmaların uygulanmasının yanı sıra seminer 
ve okullarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Haziran 1995’de 5 gün süre ile 205 
ilköğretim müfettişinin katıldığı bir toplantıda, araştırma sonuçları yayınlanarak 
tartışılmıştır. Tartışma sonuçlarının yer aldığı “Çalışan Çocuklar / İlköğretim 
Müfettişlerini Bilgilendirme Semineri” adlı bir yayın hazırlanarak dağıtılmıştır.

 
 

Amaç
Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Projesi (IPEC) çerçevesinde 
ilköğretim müfettişlerinin ve İstanbul’da çocuk işgücü barındıran semt okullarındaki 
öğretmenlerin çalışan çocukların sorunları konusunda bilgilendirilmeleri.
Uygulama Tarihi
1994  1995
Fon Sağlayan Kuruluş
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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Çalışan Çocukların Eğitime Kazandırılması
23 Nisan 2000’de  NTV kanalı tarafından “Çocuklara Armağan” adıyla düzenlenen 
televizyon kampanyasında 10 vakıf ve dernekle birlikte yer alan Vakfımız, 
İstanbul’un Pendik ilçesinde  tekstil, mobilyacılık, otomobil tamiri ve benzeri 
sektörlerde çalışan çocukların örgün veya mesleki eğitime yeniden kazandırılması 
için çalışmalar yapmıştır. İKGV elemanlarının 1.000’in üzerinde aile ve işyeri sahibi 
ile yaptığı sürekli görüşmeler sonucunda 232 çocuk Çıraklık Eğitim Merkezine kayıt 
olmuş, orta öğrenimini yarım bırakmış 213 çocuğun da açık liseye kayıt olması 
için çaba sarf edilmiştir. Bu çalışmanın bir parçası olarak Sabancı Üniversitesi ile 
yapılan anlaşma sonucunda, 13 üniversite öğrencisi hafta sonları gereksinimi olan 
çocuklara okuma yazma dersi, dil, fen, matematik ve bilgisayar dersleri vermiştir.  

Amaç
İstanbul’un Pendik ilçesinde  tekstil, mobilyacılık, otomobil tamiri ve benzeri 
sektörlerde çalışan çocukların örgün veya mesleki eğitime yeniden kazandırılması.
Uygulama Tarihi
2000  2001
Fon Sağlayan Kuruluş
NTV



Gençler
  İçin
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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)



  Gölcük’te
 Deprem Sonrası

 Destek
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Gölcük’te Deprem Sonrası Destek

1999 yılında Gölcük’te yaşanan depremin hemen ertesinde depremzedelerin acil 
ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır:  

a. Sağlık Hizmetleri: Klinik ve ayakta tedavi hizmetlerini kapsamıştır. 

b. Psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri: Her gün psikolog eşliğinde 
bir çocuk ve bir yetişkin grubu oluşturularak destek sağlanmış, ayrıca bireysel 
desteğe gereksinimi olan kişiler de  psikologlarla görüşme olanağı bulmuşlardır.

c. Enkaz Kaldırma Çalışmaları: Gölcük ve Kaynaşlı’da yardım ekiplerine enkaz 
kaldırma konusunda destek verilmiştir. 

d. Eğitim Çalışmaları: Eğitimine devam etmek için desteğe ihtiyacı olan çocuklar 
ve gençler ile bu kişilere destek vermek isteyen kişi ve kuruluşlar saptanarak 
eşleştirilmişlerdir. 

e. Destek Çalışmaları: Yiyecek ve giyecek dağıtımı yapılmış, çamaşırhaneden 
yararlanma ve banyo yapma olanağı sağlanmıştır.

İkinci aşamada yapılanlar ise sosyal ağırlıklı ve bölgedeki hizmetleri kalıcı hale 
getirmeyi amaçlayan çalışmalardır: 

a. İhsaniye’de Sosyal Merkez oluşturma: Depremden hemen sonra bölge halkı 
için geçici mekanlarda düzenlenen etkinlikler 2001 yılı itibariyle bir toplum 
merkezi çatısı altına alınmıştır. Bir Yunan sivil toplum kuruluşu olan Kessa Dimitra 
tarafından inşa edilen ve İhsaniye Belediyesi’nin alt yapısını kurduğu hizmet 
binasında gündüz bakım evi,  kadın birimi, yaşlılar için bir mekan, psikolojik 
rehabilitasyon bölümü, gençler için çeşitli birimler hizmet vermiştir.

Merkezde İngilizce, bilgisayar, halk dansları, saz ve gitar, resim, el becerisi, dikiş, 
nakış kursları düzenlenmiştir. İki psikolog tarafından, bölge halkına grup ya da 
bireysel olarak terapi olanağı sağlanmış, yaşlılar için çevre gezileri, gezici sağlık 
taramaları, okuma yazma kursları gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Merkez 2006 
yılında İhsaniye Belediyesi’ne devredilmiştir. 

b. Gölcük’te Çocuklar ve Aileleri için Cinsel Sağlık Eğitimi : Gölcük’te 
rehabilitasyon ve eğitim programlarına katılan gençlere ve anne babalarına cinsel 
sağlık bilgisi eğitimi verilmesi 2000  2001 yıllarında sürdürülmüştür. 

c. Üreme Sağlığı ve Yaşlılara Destek Programı: Bu program kapsamında ilçe 
sağlık grup başkanlığına bağlı gezici üniteler aracılığıyla, üreme çağındaki 
kadınlara ve eşlerine, kontraseptif malzeme dağıtılmış, danışmanlık hizmetleri 
verilmiş ve gebe kadınlar için demir hapı dağıtılmıştır. Ayrıca, bölgede ilk defa 
yaşlılar için bir sağlık taraması yapılmış, gereksinimleri belirlenerek vitamin ve 
kalsiyum hapları dağıtılmıştır. Bu proje kapsamında gebelere 6.620 kutu demir 
hapı, yaşlılara 10.000 kutu multivitamin dağıtılmıştır. Ayrıca 23.000 kutu kalsiyum, 
dağıtılmak üzere ilçedeki sağlık ocaklarında depolanmıştır. Bu destek projesi 
Haziran 2001’de sona ermiştir. 
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d. Okul Aile İşbirliği Programı: Deprem bölgesinde önceden belirlenen okullarda 
okul  aile birlikleri aracılığıyla bölgede yaşayan çocukların eğitimine, okulların 
iyileştirme sürecine ve yaşadıkları bölgenin gelişimine katkıda bulunmaları 
desteklenmiştir. 2001 yılı sonlarına doğru ön çalışmaları tamamlanan program 
2002 ve 2003 yıllarında Gölcük, Adapazarı ve Düzce’deki dört okulda uygulanmıştır.  
Okullarda yapılan düzenli toplantılarla okul aile birliklerinin kapasitelerini 
geliştirmelerine destek olma yanı sıra anne  baba seminerleri ile velilerin 
çocuklarının büyüme süreçlerinde bilinçli davranmaları konusunda donanımları 
geliştirilmiş, çeşitli üniversitelerle kurulan işbirlikleri ile öğretmenlere bilgi 
tazeleme ve velileri çocuklarının eğitim süreçlerine dahil etme konusunda 
eğitimler verilmiştir.

e. Prodecom (Üretim, Kalkınma, İletişim) Projesi: Avrupa Birliği Euromed Heritage 
Programı kapsamında yürütülen proje ile, Akdeniz kültürüne ait el sanatlarını 
korumak ve tanıtmak, bu alanlarda çalışan sanatçıları desteklemek ve bölge içinde 
konuya ilişkin deneyim paylaşımını güçlendirmek için çeşitli Akdeniz ülkelerinden 
STK’larla işbirliği içinde deprem bölgesinde, ihmal edilmiş el ürünlerinin 
canlandırılması ve ürünlerin satılabilir hale gelmesi için çalışılmıştır. İKGV’nin 
İzmit Kent Kurultayı ile işbirliği içinde sürdürdüğü projede İznik çinisi ve Kandıra 
bezi örnekleri çeşitli uluslararası sergilere gönderilmiştir. Proje 2005 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. 

f. İhsaniye’de Tarımsal Kalkınma ve İstihdam Projesi: İhsaniye Beldesinde, 
istihdam dışı kalan üreticilerin ve kadınların çeşitli etkinliklerle tarımsal istihdama 
dahil edilmelerinin desteklenmesi amaçlanarak, Belediye ile ortak yürütülen 
proje kapsamında, 2005 yılında 400 kişiye meyvecilik, ürün işleme, kooperatifçilik, 
beslenme, hijyen seminerleri verilmiş; bir tarım kooperatifi kurulmuş, bir ürün 
işleme atölyesi açılmış, bir bodur elma ve kivi örnek bahçesi ekilmiştir. Proje Mart 
2006 tarihinde sona ermiştir. 

Amaç
Batı Marmara’da 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan deprem felaketinden hemen 
sonra depremzedelerin acil ve uzun vadeli sağlık ve sosyal gereksinimlerinin 
karşılanması.
Uygulama Tarihi
1999  2006
Fon Sağlayan Kuruluş
Kessa Dimitra, İhsaniye Belediyesi, Operation USA, Catholic Relief Services (CRS), 
Episcopal Relief and Development (ERD), İstanbul’daki İngiliz Kilisesi, The United 
Methodist Committee on Relief (UMCOR), Japanese Organization for International 
Cooperation in Family Planning (JOICFP), European Commission’s Humanitarian Aid 
Department (ECHO) / UNFPA, Avrupa Birliği Euromed Heritage Programı, Chambre 
Des Beaux Arts De Mediterranee, İŞKUR



  Toplumsal                   
Destek ve

  Cinsiyete Bağlı
  Ayrımcılık
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Genç Kızlar ve Kadınların Sosyal ve 
Kültürel Gelişimi için Destek
Kadınlara yönelik eğitim çalışmaları hem topluma dayalı hizmet programı, 
hem de kadın statüsünün yükseltilmesine ilişkin ayrı bir proje kapsamında 
sürdürülmüştür. İstanbul Kaynarca’da yürütülen projede hedef nüfustaki kadınlar 
okuma yazma kurslarının yanı sıra üreme sağlığı, aile planlaması, kadın hakları ve 
çevre konusunda eğitim almışlardır. Nihai amacı kadınların statüsünü geliştirmek 
olan ve 1999 yılında sona eren bu projeye mali destek Avrupa Birliği tarafından 
sağlanmıştır. Bu projelerde toplam 267 kadın okuma yazma kurslarına devam 
ederek sertifika almışlardır. Bunun yanı sıra 60 kadın el becerisi kurslarına 
katılmış, toplam 775 kadın üreme sağlığından kadın haklarına kadar pek çok 
konuyu kapsayan konferanslarla bilgilendirilmişlerdir.

Amaç
Fonksiyonel eğitim yoluyla meslek ve okur  yazarlık kursları düzenlenerek 
kadınların istihdama erişiminin kolaylaştırılması.
Uygulama Tarihi
1998  1999
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Birliği







57

Gaziantep ve Kilis’te Kadınların Statüsünün
Güçlendirilmesi

Gaziantep ve Kilis illerinde başarıyla uygulanan bir modelle, hem modern ve 
etkili aile planlaması yöntemlerinin bilgisi ve kullanımı arttırılmış, hem de okuma 
yazma ve el becerisi kursları ile kadının statüsünün iyileştirilmesi için çaba sarf 
edilmiştir. Ayrıca ev ziyaretleri ile güvenli annelik, doğum öncesi ve sonrası bakım 
gibi konularda bilgilendirilen kadınlar, gerektiğinde çevredeki sağlık kuruluşlarına 
gönderilmişlerdir. Proje etkinlikleri ve sonuçları bir web sitesinde (http://www.
netone.com.tr) yayınlanmıştır.

Yürütülen çalışmalarla modern/etkin aile planlaması kullanımı 17 ay içinde 
Gaziantep’te %32’den %71’e, Kilis’te %41’den %82’ye yükselmiştir.

Amaç
Gaziantep ve Kilis’te üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kadının 
güç       lendirilmesi.
Uygulama Tarihi
1998  1999
Fon Sağlayan Kuruluş
Alman Teknik İşbirliği Kurumu 
(Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ)
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Ankara Şentepe Gecekondu Bölgesinde 
Sosyal ve Mekansal İyileştirme
Hedef bölgede yaşayan gruplara yönelik eğitim ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği 
bu proje kapsamında, kadın ve erkek gruplarına yönelik temizlik, beslenme, üreme 
sağlığı gibi konularda seminerler düzenlenmiş, çocuklara yönelik spor etkinlikleri 
ve yine hem yetişkin hem de çocuklara yönelik kültürel etkinlikler organize 
edilmiştir. Proje çerçevesinde bir kooperatif kurulmuş, ev eksenli kadın emeğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kooperatif halen, Şentepe’de yaşayanlar için 
sürdürülebilir bir yapı olarak varlığını korumaktadır.

Amaç
Gecekondu bölgesindeki mekan ve yaşam kalitesinin yine gecekondulular eliyle 
katılımcı bir anlayışla, aşamalı olarak iyileştirilmesi.
Uygulama Tarihi
2003  2004
Fon Sağlayan Kuruluş
Yenimahalle Belediyesi, Alman Teknik İşbirliği Kurumu 
(Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  GTZ)
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Fener - Balat Semtlerinin 
Rehabilitasyonu için Sosyal Merkez
Fener  Balat semtlerinde yürütülmekte olan Rehabilitasyon Programının 
Sosyal Merkez bileşenini İKGV üstlenmiştir. Vakfımız, Kültür Bilincini Geliştirme 
Vakfı ve Toplumsal Gelişim Girişim Derneği ile işbirliği içinde kadın, çocuk ve 
gençleri hedefleyen çeşitli etkinliklerle, çeşitli kesimler arasında iletişim ve 
etkileşim sağlayıcı çalışmalar yapmıştır. Çok amaçlı Sosyal Merkez olarak eski 
bir bina onarılmış ve donanımı sağlanmıştır. Proje etkinliklerini yürütecek ekip 
oluşturulmuş, bu ekip çalışmalarını Sosyal Merkezde yürütmüştür. Projede 
okul öncesi çocuklar için oluşturulan çocuk evi, 23 Nisan’da Tarık Us İlköğretim 
Okulu’nun kutlama programına katılarak gösteri yapmış, Sosyal Merkezi kullanan 
kadınlar, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği yemek yarışmasına katılarak birincilik 
ve özel ödül almış, 5 Mayıs 2006 tarihinde “Yaza Merhaba Şenliği” ne yaptıkları 
takı ve ahşap boyama çalışmaları ile katılmışlardır. Tarihi ve kültürel mekanlara 
düzenlenen çeşitli gezilerden yararlananlar gene Sosyal Merkez’de buluşan 
kadınlar ve öğrenciler olmuştur.  

Amaç
İstanbul’un Fener  Balat semtlerinde kadın, çocuk ve gençleri hedefleyen 
etkinliklerle farklı gruplar arasında sosyal entegrasyonun ve dayanışmanın 
güçlendirilmesine katkı yapmak.
Uygulama Tarihi
2003  2006
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Birliği
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Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusunda 
Sağlık Personelinin Hizmet İçi Eğitimi
Proje  çerçevesinde, 2005 yılında Adana, İzmir, Antalya, Aydın, Samsun ve Şanlıurfa 
illerinde gerçekleştirilen eğitici eğitimlerine toplam 177 sağlık çalışanı katılmıştır. 
2006 yılında Ankara, İstanbul, Bursa ve Elazığ illerinde gerçekleştirilen eğitimlere 
katılan 97 kişi ile eğitici eğitimine katılanların sayısı 274’e ulaşmıştır. Bu eğiticilerin 
de katkılarıyla 10 ilde ikişer bölgesel eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin 
ilkine 201, ikincisine 228 kişi katılmıştır. Proje kapsamında şiddete karşı, toplam 
10.000 adet broşür, 500 adet poster basılmış ve dağıtılmıştır. Diğer sağlık 
çalışanlarının da yararlanması öngörülerek, eğitimciler ve sağlık çalışanları için 
hazırlanan kitaplar (500 ve 1000 adet) eğitimlerde katılımcılara verilmiştir. 

Amaç
Şiddet mağdurlarının ilk başvurdukları sağlık kuruluşlarında adli tabiplik hizmeti 
sunan çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi ve cinsiyete dayalı şiddetin bir halk 
sağlığı sorunu olduğuna dair farkındalık yaratılarak şiddet mağdurlarının üreme 
sağlığı hizmetlerine ulaşımının artırılmasıdır.
Uygulama Tarihi
2004  2006
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Türkiye Üreme Sağlığı Programı, İngiltere 
Büyükelçiliği



  CYBH ve
 AIDS’in

  Önlenmesi
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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)



  Göç ve
 İnsan Ticareti
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Soydaş Uyum Eğitimi
Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye’de yerleşme, yaşama ve 
çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer 
düzenlenmiş, 7.000’e yakın kişiye eğitim verilmiştir. Katılımcılar yaptıkları 
değerlendirmelerde Uyum Eğitim Programını içerik ve yaklaşımları açısından 
başarılı bulmuşlardır. Hedef kitle nüfusunun özelliği ve sayısı dikkate alındığında 
ülkemiz yararına olumlu sonuçlar doğuran proje ile Vakfımız ilk kez ulusal ölçekte 
çalışma deneyimi elde etmiş, bu birikimle benzer etkinlikleri sürdürme olanağı ve 
şevki kazanmıştır.

Amaç
Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye’deki toplumsal koşullara ve 
yönetim sistemlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak. 
Uygulama Tarihi
1991  1992
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Soydaş Entegrasyonu çerçevesinde
İş ve İşçi Bulma Kurumu işbirliği ile yürütülmüştür. 
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Bosna Kurbanlarına Yardım - 
Bosna ve Kosova’dan Gelen 
Mültecilere Destek
1993 yılında Bosna’da yaşanan savaş vahşetinden zarar gören yaralıların tedavisi 
konusunda gönüllü olan bir grup hekim ile işbirliği yapılarak, sınırlı sayıda da olsa, 
savaş yaralılarının tedavisi gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında ise Kosova ve Bosna’dan 
İstanbul’a gelen mültecilerin yaşam koşullarının ve geleceğe yönelik beklentilerinin 
saptanması amacıyla 364 mülteciye yönelik tanımlayıcı bir araştırma yapılmış ve 
elde edilen sonuçlar UNHCR’a sunulmuştur.

Amaç
Bosna’da süren savaşta el cerrahisi ve mikrocerrahi operasyonlarına gereksinim 
duyan kişilerin Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi. Kosova ve Bosna’dan gelen 
ve İstanbul’da yaşamakta olan mültecilerin yaşam koşullarının ve geleceğe yönelik 
beklentilerinin saptanması.
Uygulama Tarihi
1993 ve 1999
Fon Sağlayan Kuruluş
Yerel fonlar, BosnaHersek Konsolosluğu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği  (United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR)
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Sığınmacılara Yönelik
Üreme Sağlığı Eğitimleri
Ülkemizde, yerleştirilecekleri üçüncü ülke belli olana kadar yaşayan 
sığınmacıların, üreme sağlığı konusunda bilgi edinmeleri ve hizmetlere
ulaşmaları sağlanmıştır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak kadınların ve ayrıca 
erkekler ile ergenlerin üreme sağlığı, cinsel sağlık, öz bakım, aile içi taciz, 
temel haklar, yasal haklar, üçüncü ülkeye ilişkin pratikler gibi konularda 
bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Sığınmacıların geçici olarak bulundukları illerde 
eğitim ve sağlık olanaklarından yararlanmaları sağlanmıştır. 1999 yılında Aksaray 
ve Nevşehir illerinde bir ön çalışma olarak yürütülen eğitim etkinlikleri ile 130 
kadın ve 123 erkeğe ulaşılmış, katılımcılardan alınan olumlu geri bildirimlerin 
sonucunda 2001 yılında Van ilinde eğitim etkinliği tekrarlanarak 144 sığınmacıya 
daha ulaşılmıştır. 

Amaç
Ülkemizde geçici olarak yerleşmiş sığınmacılara üreme sağlığı konularında eğitim 
ve sağlık hizmetleri konularında bilgilendirme ve yönlendirme. 
Uygulama Tarihi
1999 ve 2001
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(United Nations High Commissioner for Refugees  UNHCR)
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Mülteci ve Sığınmacılara Yasal Destek Projesi
Eylül 2001’den itibaren Vakıf merkezinde mülteci ve sığınmacılara hukuk 
danışmanlığı verilmeğe başlanmıştır. Danışmanlıkta esas olarak mültecilerin 
durumu (yaş, eğitim, çalışma, ikamet durumu ile çocukların okulları) araştırılmış 
ve hukuki sorunlarına çözümler bulunmuştur. Hukuk hizmetleri haftada iki 
gün olmak üzere Istanbul Barosu’ndan bir avukat ve bir tercüman aracılığı ile 
sağlanmıştır. Bu hizmet 2002 yılında psikolojik destek hizmetleri ile birleştirilerek 
sürdürülmüştür. 

Amaç
Mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları hukuki sorunlarda destek sağlamak, çözüm 
olanakları araştırmak.
Uygulama Tarihi
20012002
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR) 
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İstanbul ve Ankara’da Mülteci ve 
Sığınmacılara Psikolojik ve Sosyal Destek
İKGV, Türkiye’deki sığınmacı ve mültecilere psikolojik destek hizmeti vermeye 
başlayan ilk sivil toplum kuruluşudur. Psikolojik destek çalışmalarının amacı, 
mülteci ve sığınmacı statüsünde bulunan kişilerin içinde bulundukları zor durumla 
ruhsal olarak baş edebilecekleri bir konuma getirebilmektir. Hollanda Büyükelçiliği 
MATRA/KAP Programı’ndan alınan fonla Nisan 2002 Nisan 2003 tarihleri arasında 
İstanbul’da bir psikologla gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen verimli 
sonuçlar nedeni ile proje ilerleyen yıllarda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR) tarafından 
destek sağlanarak sürdürülmüştür. 

Hizmetler, 20032007 yılları arasında İstanbul’da International Catholic Migration 
Commission (ICMC) ofisinde, bir klinik psikolog ve çeşitli dillerde tercümanlar 
aracılığıyla psikolojik destek; Ankara’da Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği (SGDD) ile ortak kullanılan proje ofisinde, bir sosyal hizmet uzmanı, bir 
klinik psikolog ve bir tercüman aracılığıyla psikolojik ve sosyal destek olarak 
sürdürülmüştür. İKGV’nin İstanbul’da yürütmekte olduğu projenin kapsamı, 
ICMC’nin 1 Mart 2007 tarihinden itibaren sosyal hizmetleri durdurmasını takiben, 
psikolojik desteğin yanı sıra sosyal desteği de sunmak üzere genişletilmiştir. 
UNHCR ile imzalanan yeni anlaşma gereğince, İstanbul’da 2 sosyal çalışmacı, 
1 klinik psikolog ve tercümanlar aracılığıyla hizmet sunumuna devam edilmesi 
kararlaştırılmış; Taksim’de oluşturulan yeni mülteci ofisi, mülteci ve sığınmacıların 
yoğun olarak başvurdukları bir merkez haline gelmiştir. Her iki ilde ileri psikiyatrik 
tanı ve tedavi hizmetleri gereken vakalar, Vakfımızın birlikte çalıştığı psikiyatri 
uzmanlarına sevk edilmektedir.

Amaç
İstanbul ve Ankara’da mülteci ve sığınmacılara psikolojik ve sosyal destek
hizmetleri sağlamak.
Uygulama Tarihi
2002  sürüyor
Fon Sağlayan Kuruluş
Hollanda Büyükelçiliği, MATRA/KAP Programı,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR)
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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya İllerindeki
Mülteci ve Sığınmacıların 
Korunma Durumlarını ve Sosyal 
Koşullarını İyileştirme Projesi
2007 yılı Ekim ayında başlayan proje kapsamında 3 uydu kentte görevlendirilen 
birer sosyal çalışmacı ve tercüman aracılığıyla bu illerde bulunan mülteci ve 
sığınmacıların savunmasızlıklarının azaltılması ve onlara sağlanan sosyal desteğin 
etkisinin artırılması amacıyla ön etkinlikler yapılmış, elde edilen sonuçların 
değerlendirilmesi ile projenin devamına karar verilmiştir.

2007 yılının son üç ayında Eskişehir’de toplam 287 kişi ile 358, Kütahya’da 131 
kişi ile 195 ve Bilecik’te 162 kişi ile 296 görüşme gerçekleştirilerek durum tespiti 
yapılmış; danışmanlık verilmiş, sosyal yardımlara yönlendirilmişlerdir. 2008 yılı 
içinde Eskişehir’de toplam 1.964 kişi ile toplam 2.712; Kütahya’da 934 kişi ile 1.497
ve Bilecik’te 1.523 kişi ile 1.539 görüşme yapılmış ve kendilerine
danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

Amaç
Mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları uydu illerden Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da 
hedef grubun sahip oldukları haklardan yararlanmalarını sağlamak ve danışmanlık 
hizmeti sunmak.
Uygulama Tarihi
2007  sürüyor
Fon Sağlayan Kuruluş
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(United Nations High Commissioner for Refugees  UNHCR)
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İnsan Ticareti ile Mücadele 
Programı Geliştirme

İnsanlık değerleri açısından bir utanç olarak nitelendirebilecek insan ticaretinin 
dünya gündemindeki önemi, uluslararası sorumluluklar bakımından gün 
geçtikçe artmaktadır. İKGV bu utanç karşısında, Moldova, Ukrayna, Hollanda 
ve Avusturya’da bu alanda çalışan STK’ların etkinliklerini değerlendirerek 
bir program geliştirmiş ve insan ticaretini engellemek konusunda süre giden 
uluslararası çabalara katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Program ile Türkiye’nin 
konuyla ilgili ulusal kapasitesinin geliştirilmesine yanı sıra, ülkemizde 
yaşayanların insan ticareti hakkında farkındalığının artırılması da hedeflemiştir. 
Oluşturulan programın temel unsurları, mağdurlar için bir barınak ve destek 
merkezinin kurulması, bölgedeki STK’ların işbirliğini destekleyecek bir iletişim 
ağının oluşturulması, insan ticareti süreci ile doğrudan ilgili olan emniyet ve 
yargı mensuplarının bilgi ve tutumlarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 
Vakfın insan ticareti konusunda yapmayı planladığı çalışmalar için  İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü imzalanmış, eğitim 
programlarına Avrupa Birliği ve British Council tarafından destek sağlanması için 
girişimler yapılmış, sığınma evi ve danışmanlık konusundaki çalışmalar için fon 
arayışı sürdürülmüştür.

Amaç
Farklı ülkelerde STK’ların ziyaret edilerek bir iletişim ağı oluşturma ve İKGV’nin 
İnsan Ticareti Programının hazırlanması.

Uygulama Tarihi
2004

Fon Sağlayan Kuruluş
Açık Toplum Enstitüsü (Open Society Institute  OSI)





85

İnsan Ticareti Hakkında Emniyet ve 
Yargı Mensuplarının Eğitimleri
İKGV’nin insan ticareti ile mücadele programının önemli bir bileşeni olarak savcı, 
hakim ve polisler için Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliği 
içinde “Türkiye ve Dünyada İnsan Ticaretinin Boyutları ve Önlenmesi” konulu Eğitim 
Programları geliştirilerek uygulanmıştır. Adalet Bakanlığı mensupları için ikişer 
gün süren üç uygulamadan 63 katılımcı yararlanmıştır. EGM mensuplarına yönelik 
olarak düzenlenen 3 günlük program ise 151 kişi için altı kez tekrarlanmıştır. 
Eğitim programları çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
çalışanlarının insan ticareti konusunda eğitimlerinin sürdürülmesi için hizmet içi 
eğitim modülleri de hazırlanmıştır.

Amaç
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı personelinin insan ticareti ile 
mücadele konusunda bilgilendirilerek, olumlu tutumlar geliştirmelerine yönelik 
hizmet içi eğitim programlarının uygulanması.
Uygulama Tarihi
2004
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Birliği, International Organization for Migration (IOM), British Council
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İnsan Ticareti Mağdurları için Sığınmaevi
IKGV, Türkiye’nin insan ticareti mağdurlarına hizmet veren ilk sığınma evini 
İstanbul’da 2004 yılı Kasım ayında hizmete açmıştır. 

Sığınmaevi, insan ticareti mağdurlarının gönüllü olarak katılımlarının sağlandığı 
bir destek merkezi olarak hizmet sunumuna başlamıştır. Rusça ve Türkçe konuşan 
dört danışman, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca mağdurların sığınmaevinde 
kendilerini rahat hissetmelerini ve belirlenmiş kurallar içinde hareket etmelerini 
sağlamak için çalışmakta,  ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi dillerinde almaları 
için refakat etmekte, destek olmaktadırlar. 

İKGV’nin sığınmaevinde Kasım 2004  Ocak 2009 tarihleri arasında 400 e yakın 
sayıda mağdur misafir edilmiştir.

Amaç
Uluslararası insan ticareti mağdurlarına, emniyet güçleri tarafından 
kurtarılmalarıyla ülkelerine gönüllü olarak geri dönüşlerine kadar geçen sürede 
güven içinde barınma, tıbbi, psikolojik ve yasal destek ve tercüme hizmetlerinin 
sağlanması.
Uygulama Tarihi
2004  Sürmekte
Fon Sağlayan Kuruluş
Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration  IOM), T.C. 
Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesi, Philip Morris, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, The Global Dialogue
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Mağdurlara Etkin Yardım için 
Sınır Ötesi İşbirliği
Proje kapsamında proje ortağı olan çeşitli ülkelerde hizmet sunan STK’lar ile 
bilgi paylaşımı yapılarak 9 ilin Yabancılar Şubesi’nden emniyet mensuplarının 
katılımı ile bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş, İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinin yöneticilerine konu hakkında bilgilendirme yapılmış ve Sofya’da 
bölgesel bir işbirliği toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Amaç
Bulgaristan ve Türkiye’ye komşu ülkelerde insan ticareti mağdurlarının korunması 
için STK’lar ile hükümetler arası işbirliğinin geliştirilerek uluslararası standartların 
sağlanmasına aracılık yapmak.
Uygulama Tarihi
2005
Fon Sağlayan Kuruluş
Catholic Relief Services (CRS)
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Nice Mutlu Yıllar İKGV.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın 20nci yaşını doldurduğuna inanmak zor. Bir avuç 
inançlı kişinin el ele vererek gerçekleştirdiği bu başlangıç, 20 yıl içinde bir yandan varlık 
savaşı verirken bir yandan da çok büyük başarılara adını yazdı.

Türkiye’de doğum kontrolü araç ve ilaçlarına ulaşabilme konusunda bugün gelinen 
duruma bakınca, İKGV’nin kuruluş yılındaki gereksinimleri ve gerek kuruluşunda gerekse 
daha sonra kadınlara hizmet ulaştırma konusunda verilen savaşları hatırlamak kolay 
olmuyor. Sanki aradan 20 yıl değil de yüzyıllar geçmiş gibi uzakta o günkü koşullar. 
Bambaşka bir Türkiye’de yaşıyoruz.

O yıllarda kadınların en doğal hakları olan üreme haklarından söz etmek ve doğum 
kontrol araç ve ilaçlarını onlara ulaştırmak için çalışmak çok az kişiye heyecan veriyordu. 
Ailelerin büyük çoğunluğu, daha doğrusu fakir ailelerin büyük çoğunluğu planlamadığı, 
istemediği doğumlar yapmak zorundaydı. Kaç kültürde Yeter, Songül, Dursun gibi adlar 
verilir doğan bebeklere? Doğum kontrol araç ve ilaçlarının yarım yüzyıla yakındır dünyanın 
birçok yerinde güvenle kullanıldığı 1980’lerde, istenmeden doğan bebeklere de, istemeden 
anne  baba olanlara da haksızlıktı bu durum. Bugün hala planlanmamış doğumlar 
gerçekleşiyor ama bugün eskiye oranla çok daha az rastlanan bir durum bu. Ailelerin 
büyük çoğunluğu istenmeyen gebelikleri engellemeyi öğrendi ve bunun için gereken ilaç 
ve araçlara ulaşabiliyor. Sağlık personelinin aile planlaması eğitimlerinde kullanılan 
çeşitli materyallerin geliştirilmesinde İKGV’nin büyük hizmeti geçti.

Az gelişmişlikle baş başa giden “ekonomik” olmayan tüm sosyal ve kültürel konuların 
önemsenmediği, üstelik cinsellikle ilgili konuların büsbütün göz ardı edildiği bir dönemde 
kendisine ilk misyonu olarak üreme hakları ve sağlığını seçen ve bu konunun ülkemizde 
artık büyük sorun olmaktan çıkmasında önemli rol oynayan İKGV’nin kurucusu olmaktan 
onur duyuyorum.

İKGV üreme sağlığı ve hakları konusunda başlattığı çalışmalarını hala sürdürüyor fakat 20 
yıl önce üreme sağlığı ile sınırlı olan çalışma alanı şimdi daha geniş konuları içeriyor ve ilk 
misyonunda olduğu gibi yine cesaretle “İnsan Ticareti ile Mücadele” gibi en zor konuların 
üstüne gidiyor. Aslında, hepimiz ya İKGV olmasaydı sorusunu zaman zaman düşünmeliyiz. 
Böylesine özveriyle, güçle ve başarıyla zorun üstüne giden sivil toplum kuruluşlarının 
bulunmadığı toplumlardaki kadınların durumlarıyla kıyaslandığında, farkında olmasalar 
da, bugün Türkiye’de yaşayan tüm kadınların kutlaması gereken bir gün İKGV’nin
20nci yaş günü!

Kuruluşundan bu yana İKGV’den desteklerini çekmeyen kurucu dostları, yönetim kurulu 
üyesi arkadaşları ve İKGV’nin başarılarını gerçekleştiren tüm profesyonel kadroyu 
Vakfımızın 20nci yaş gününde yürekten kutluyorum.

Türkiz Gökgöl, Ph.D.
Buffett Foundation
Uluslararası Programlar Direktörü
Omaha, Nebraska
A.B.D.
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Dear Turgut,

Congratulations to you and all your HRDF colleagues on your 20th anniversary. I am very 
pleased to see HRDF grow to become one of the most prominent NGOs in Turkey. From its 
first days until today, I have witnessed how HRDF has expanded its work, gained expertise 
and even reached beyond the borders of your country.

We celebrated Pathfinder International’s 50th birthday last year and I take the pride in 
saying that we have been able to support hundreds of NGOs in more than 100 countries all 
over the world. But among these NGOs, a few stand out as exceptional. HRDF is one of the 
most outstanding.

A few dedicated founders, including you, with the energetic assistance of Pathfinder’s 
then Turkey representative, Turkiz Gokgol, launched this ambitious endeavor. You brought 
together prominent businessmen, academics and opinion leaders who were committed 
to family planning. In doing so, you proved a point made by the celebrated anthropologist, 
Margaret Mead, when she wrote: “Never doubt that a small group of thoughtful, committed 
citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.”

I also recall the first brave initiatives HRDF took, later turning early successes into major 
programs, such as community based services. Turkey’s first non scalpel vasectomy 
program, contraceptive technology for service providers and several others.

I had the privilege of visiting your organization headquarters in Istanbul last May. Your staff 
gave me a wonderful presentation showing how HRDF has improved and expanded its work. 
I was astonished by the amount of work, including how you have sustained programs that 
were undertaken. I congratulated them on their achievements and told them that Pathfinder 
is proud to have supported HRDF from day one.

Once again, please accept my heartfelt congratulations to you, to your Board and staff, 
which have brought HRDF so much success. We celebrate with you and salute you.

Sincerely,
Daniel E. Pellegrom
President and CEO

96



Sevgili Turgut,

Senin ve tüm İKGV çalışanlarının 20. yılını kutlarım. İKGV’nin Türkiye’nin öndegelen sivil 
toplum kuruluşlarından biri haline gelmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Kurulduğu 
ilk günden bu yana İKGV’nin çalışmalarını genişletmesine, deneyim kazanmasına hatta 
ülkenizin sınırları dışına taştığına tanıklık ettim. 

Geçen yıl Pathfinder International’ın ellinci yılını kutladık ve tüm dünyada yüzlerce sivil 
toplum kuruluşunu desteklemiş olmamızla gurur duyuyorum. Bu kuruluşlar arasında 
sadece birkaç tanesi olağandışı gelişme gösterebildi ve İKGV de bunlardan biri.

Siz dahil birkaç kendini adamış kurucu ve sonradan Pathfinder’ın Türkiye Temsilcisi 
olan Türkiz Gökgöl’ün güçlü desteği ile bu zorlu görevi başlattınız. Aile planlamasına 
gönül vermiş öndegelen işadamlarını, akademisyenleri ve kanaat önderlerini bir araya 
getirebildiniz. Bunu yapmakla ünlü antropolog Margaret Mead’in “dünyayı başkalarını 
düşünen, kendini adamış bir grup insanın değiştirebileceğinden kuşku duyulmamalı, zaten 
şimdiye kadar olan da budur” sözünü kanıtlamış oldunuz.

Topluma dayalı hizmetler gibi sonradan yaygın programlar haline gelen İKGV’nin ilk cesur 
girişimlerini hatırlıyorum. Türkiye’nin ilk bistürisiz vazektomi programı, hizmet sunanlar 
için kontraseptif teknoloji eğitimleri ve daha pek çok program.

Geçen Mayıs ayında İstanbul’da kuruluşunuzu ziyaret etme fırsatım oldu. Vakıf 
çalışanları bana İKGV’nin çalışmalarını nasıl yaygınlaştırdıklarını ve geliştirdiklerini 
mükemmel bir biçimde sundu. Yapılan işlerin yoğunluğu ve özellikle ele alınan konuların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması beni şaşırttı. Kendilerini başarılarından dolayı kutladım ve 
Pathfinder’ın ilk günden itibaren İKGV’nin yanında olmasından gurur duyduğumu belirttim.

Bir kez daha İKGV’yi bu başarılara taşıyan sizi, Yönetim Kurulunuzu ve çalışanlarınızı 
yürekten kutlamama izin verin. Sizleri kutluyorum ve selamlıyorum.

Saygılarımla,
Daniel E. Pellegrom
Başkan ve CEO
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Geçtiğimiz yıl Pathfinder International’in 50nci yılını kutladık. Kuruluşundan bu yana 
dünyanın 100’den fazla ülkesinde aile planlaması çalışmalarını destekleyen ve özellikle de  
sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine yardımcı olan bir kuruluş Pathfinder. Türkiye’de 
destek vermeye başladığı 1970’li yıllarda aile planlaması çalışmalarında henüz önemli 
adımlar atılmamıştı. 1983 yılında Türkiye’de temsilcilik açarak daha yoğun çalışmalarını 
başlattığı zaman, o zamanki Pathfinder/Türkiye Temsilcisi Dr. Türkiz Gökgöl’ün ele aldığı ilk 
konulardan biri, aile planlamasının sivil toplum kuruluşları aracılığı ile halka ulaştırılması 
oldu. Çünkü her ne kadar kamu kurumlarında aile planlaması hizmetleri ücretsiz olarak 
verilse de bu hizmeti almak isteyecek kişilerin, özellikle yöntemleri yeterince tanıması 
ve hizmetin kalitesinin geliştirilmesinin ancak sivil toplum kuruluşları aracılığı ile 
olabileceğini görmüştü. 1985 yılında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 1988 yılında 
ise İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük etti. Bu vakıflar kuruldukları 
yıllarda Pathfinder International’dan çok önemli maddi ve teknik yardım aldılar. 

Pathfinder İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’na sağladığı destekle özellikle 1988  1996 
yılları arasında, Vakfın bir çok ilke imza atmasına yol açtı. 

Bunlardan en başta gelen çalışmalardan biri kadın/doğum hekimleri, pratisyen hekimler 
ve eczacıların aile planlaması yöntemlerinin en son teknikleri ve kullanımları konusunda 
eğitim  aldıkları ve bu arada dünyada konunun en saygın başvuru yayınlarından biri olan 
“Kontraseptif Yöntemler: Uluslararası Basım” Türkçe’ye kazandırılması olmuştur. 

Yine Pathfinder desteği ile Türkiye’de bistürisiz vazektominin danışmanlıkla birlikte 
zamanın en büyük SSK hastanelerinde, yine öncü hekimler aracılığı ile tanıtılması 
çalışmaları, Vakfın bir başka başarılı çalışması olmuştur.

Vakıf en tanındığı ve mükemmel bir şekilde uyguladığı Topluma Dayalı Hizmet Modelini de 
yine Pathfinder’ın sağladığı maddi ve teknik destekle başlatmıştır.

Vakfın kuruluşunun 20nci yılında, Pathfinder International Başkanı, Daniel E. Pellegrom 
bir İstanbul ziyareti sırasında Vakfı ziyaret etti. Vakfın bugüne kadar verdiği hizmetler 
ve gelişmeler, Vakıf yöneticileri tarafından kendisine aktarıldığı zaman, şöyle dedi: 
“Pathfinder’ın kuruluşuna yardımcı olduğu bir sivil toplum kuruluşunu 20 yıl sonra bu denli 
gelişmiş, ayakları üstünde duran saygın bir kurum olarak görmekten çok mutluyum. Ne 
güzel bir iş yapmışız”.

Pathfinder olarak kuruluşuna destek verdiğimiz, benim de hem Yönetim Kurulu üyeliği hem 
de Genel Müdürlüğü’nü bir süre üstlendiğim Vakfın 20nci yaşında Vakıf kurucularına, hizmet 
vermiş tüm yönetim kurullarına, yönetici ve personeline sonsuz saygı ve teşekkürlerimizle,

Dr. Demet Güral
Pathfinder International
Programlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Eylül, 2008
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2009 yılı İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın 20. kuruluş yıldönümüdür.

Vakıf yirmi yıldan beri Vakıf senedinde yazılı faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütürken, 
bu faaliyetlerine 2003 yılından itibaren insan ticareti ile mücadelede kolluk kuvvetleri ile 
işbirliği ve destek sağlamayı da gönüllü olarak ilave etmiş ve bu desteği de başarılı ve 
özverili bir şekilde devam ettirmektedir.

Bizler kamu görevlileri olarak bu yapıcı, yaratıcı destek ve işbirliği sayesinde daha 
güçlüyüz.

Bu desteklerinden dolayı başta Vakıf Başkanı Sn. Turgut TOKUŞ, Vakıf Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Vakfın Genel Müdürü Sn. Dr. Berna EREN ve çalışma arkadaşlarına 
müteşekkiriz.

Bu vesile ile Vakfın 20. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, başarılı çalışmaların devamını 
diliyoruz.

Teşekkürler İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı,

Teşekkürler Vakıf Yetkili ve Görevlileri,

İyiki Varsınız.

Mehmet TERZİOĞLU
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü
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Sayın Tokuş,

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın yirminci kuruluş yılı etkinliklerini fırsat bilerek 
Vakfınızın şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılar nedeniyle sizi kutluyor ve 
gelecekteki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Yirmi yıl içinde İKGV savunduğu değerler ve toplumun çeşitli kesimlerine sağladığı destek 
aracılığıyla Türk sivil toplumunun gücünü gösteren öncü ve yeri doldurulamaz bir gerçeklik 
haline gelmiştir. 

IOM ile İKGV uzun süredir çok verimli bir ortaklığı sürdürmektedir. IOM olarak bu en 
savunmasız göçmen grubunun kendilerine daha iyi ve insani bir gelecek sunmak üzere 
korunması ve desteklenmesi bağlamında aynı amaçlar doğrultusunda birlikte çalışmayı çok 
değerli buluyoruz.

Kuruluşlarımızın ortak değerleri, ilkeleri ve en yüksek çalışma standartlarını yakalama 
azmini paylaştığına olan inancım tamdır ve bu durum bizim ortaklığımızı diğer kuruluşlar 
için bir model haline getirmektedir. Geçen süre içinde deneyimleriniz ve sağduyunuzdan çok 
yararlandık.

Son verirken IOM olarak gelecekte işbirliğimizi geliştirme arzumuzu yenilemek istiyorum. 
Size ve çalışma arkadaşlarınıza en derin saygılarımı sunarım.

En iyi dileklerimle,

Maurizio Busatti
IOM Misyon Şefi    
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Sayın Tokuş,

Türkiye’nin insan ticareti mağdurları için ilk sığınmaevini açmış olmanızdan dolayı sizi ve 
Vakfınızı kutluyorum. Bunun zorlu bir savaş olduğunu biliyorum ve Vakfınızın bu projedeki 
ileri görüşlülüğü, çabaları ve adanmışlığı taktire layıktır. Uluslararası insan ticareti, 
Birleşik Devletler için hayati öneme sahip bir konudur ve süregelen bu insanlık krizinin 
hafifletilmesi ve mağdurların acılarının azaltılması doğrultusunda yaptığınız çalışmalardan 
dolayı sizi kutluyorum.

Dr. Demet Güral’ın Vakfınızın bu alanda yaptığı çalışmalarda önemli bir payı olduğunu 
biliyorum. Lütfen kendisine tebriklerimi ve başarılarının devamı konusundaki dileklerimi 
iletin. Sığınmaevinin kuruluşundaki ilk adımlarınızı bizimle paylaştığınız ve insan ticareti ile 
mücadele ettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu önemli çalışmanızı sürdürün.

Saygılarımla,
Colin L. Powell

29 Haziran 2004 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Ramazan Evren
ve Sayın Turgut Tokuş sığınmaevinin protokol imza töreninde. Zamanın Dışişleri Bakanı,
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Colin L. Powell’ın
katılımıyla.
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Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar
gönüllü olarak çalışan tüm
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize
teşekkür ederiz.

Kurucular
Celalettin Başaran
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Prof. Dr. Mithat Çoruh
Yavuz Donat
M. Murat Dural
M. Ersin Faralyalı *
Gülseven Güven Yaşer
Dr. Türkiz Gökgöl
Şener Macun
Ayşe Tunalıgil
Prof. Dr. Sunday Üner
Turgut Tokuş
Behçet Yücel

* Anısı bizimle

Vakfımız İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/10/1988 tarih ve 
E.1988/520,K.1988/431 Numaralı kararı ile kurulmuştur. Bu karar 26 Şubat 1989 
tarihinde 20092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
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Mütevelli Heyeti
Rahime Akdoğan
Serpil Akıllıoğlu
İsmet Alver
Ateş Amiklioğlu
M. Nuri Aslan
Dr. İmren Aykut
Celalettin Başaran
Tülay Bayındırlı
Hasip Buldanlıoğlu
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Dr. Alev Çağlar
Nurettin Çarmıklı
Dr. Muhtar Çokar
Prof. Dr. Mithat Çoruh 
Yavuz Donat
Dr. Berna Eren
Işık Eyüboğlu
M. Ersin Faralyalı *
Nuray Fincancıoğlu
Dr. Türkiz Gökgöl
Dr. Demet Güral
A. Şükrü İskefyeli
Dr. Halit Kara
Tahsin Karan
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Şener Macun
Hacer Nalbant
Prof. Dr. R. Olcay Neyzi
Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Bilgin Özsun
Mustafa Süzer
Turgut Tokuş
Ayşe Tunalıgil
Prof. Dr. Sunday Üner
Gülseven Güven Yaşer
Behçet Yücel

* Anısı bizimle



Vakıf Yönetimi
Yönetim Kurulu

Turgut Tokuş (Başkan)
Prof. Dr. Ayşen Bulut (Başkan Yardımcısı)
Hasip Buldanlıoğlu (Muhasip)
Rahime Akdoğan
Dr. Huriye Arıkan
Dr. Türkiz Gökgöl
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz

Denetim Kurulu
Işık Eyüboğlu
Şener Macun
Bilgin Özsun

Genel Müdür
Dr. Berna Eren

Bugüne Kadar Hizmet Veren Yönetim Kurulu Üyeleri
Serpil Akıllıoğlu
M. Nuri Aslan
Celaleddin Başaran
Prof. Dr. Mithat Çoruh
Süleyman Demir
Yavuz Donat
M. Ersin Faralyalı *
Nuray Fincancıoğlu
Dr. Demet Güral
Gülseven Güven
Ali Şükrü İskefyeli
Tahsin Karan
Prof. Dr. R. Olcay Neyzi
Ayşe Tunalıgil
Prof. Dr. Sunday Üner
F. Behçet Yücel

* Anısı bizimle
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2008 Yılında Emeği Geçenler
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın bugünlere gelmesi pek çok kişinin emeği ile 
gerçekleşti. Bunlardan sadece 2008 yılı içinde bizimle birlikte olanları sıralayabildik.

Genel Müdür
Dr. Berna Eren

Program Koordinatörü
Dr. Muhtar Çokar
Tuba Dündar
Filiz Sasaoğlu

Program Asistanı
Elif Özer

Psikolog
Gökçen Çetiner
A. Ebru Kublay
Harika Yücel

Saha Çalışanı
Şevval Kılıç
Çağdaş Babaoğlu

Sosyal Çalışmacı
Duygu Yıldırım
Özlem Mete
Mesut Çolak
Mahir Doğan
Hilda Bosnalı
Hayyan Ramadan
Muhammed Ramadan

Muhasebe Sorumlusu
Rukiye Akgün

Muhasebe Yardımcısı
Mehmet Sarıaslan

İdari Sekreter
Oya Karadeniz

Ofis Görevlisi
Ayhan Çelik
Cahide Gül
Canan İzgi
Bircan İzgi
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Geçmiş Yönetim Kurullarından bir anı, ilk yıllar.

Vakfımızın 10. kuruluş yıldönümünde dönemin bakanlarının ve kurucularımızın 
katılımı ile yapılan tanıtım toplantısı.
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Bir başka Yönetim Kurulu anısı.



Yönetim Kurulu Başkanımız Turgut Tokuş 10. Yılda.
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Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Türkiz Gökgöl 10. Yılda.
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İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
Yeniçarşı Caddesi N0:34 Beyoğlu 34425 İstanbul

Tel: +90 212 293 1605
Faks: +90 212 293 1009
e-posta: ikgv@ikgv.org
URL: http://www.ikgv.org
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