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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)




