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.
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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)

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:
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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.

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.
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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

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

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.
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Amaç
Gaziantep ve Kilis’te üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kadının
güçlendirilmesi.
Uygulama Tarihi
1998 - 1999
Fon Sağlayan Kuruluş
Alman Teknik İşbirliği Kurumu
(Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ)

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.
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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)

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.
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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

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.
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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

