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Otuz yıl önce, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nı 
kurarken amacımızı “toplumsal kalkınmadaki en 
önemli unsur olan insanın niteliğini ve verimini 
yükseltecek çalışmalara gönüllü katkı sunmak” olarak 
belirlerken; toplumsal gelişmenin, bireysel gelişmeler 
sonucunda gerçekleşeceğine olan inancımızı 
vurgulamak istiyorduk. Otuz yıl, bir taraftan ne kadar 
haklı olduğumuzu kanıtlarken, aynı zamanda 
toplumsal dönüşümlerin de bireylerin gelişmesi 
açısından ne kadar gerekli olduğunu bizlere öğretti.   
 
Yola çıktığımızda bir grup akademisyen ve yönetici 
dostlarımız için ülkemizin en önemli gündem 
maddelerinden biri nüfusumuzun kalkınma ile olan 
ilişkisiydi. Otuz yıl boyunca kalkınmamıza destek 
verecek olan sağlıklı ve bireysel tercihlerin sonucu bir 
nüfusun oluşmasına katkı sağladık. Göç olgusunun 
ülkemizin kalkınmasına olumlu etki yapabilmesi için 
göçmenlere destek olduk. Otuz yıl sonra nüfus 
konusunun hala ülkemiz gündeminde olması, bir 
taraftan ne kadar önemli bir amaç uğrunda 
çalıştığımızı kanıtlaması açısından gurur verici, diğer 
taraftan çözüm bekleyen sorunların devam ettiğini 
görmek üzüntü oluşturuyor. 
 
Bu günlere kurucularımızın, gönüllü olarak hizmet 
veren yönetim kurulu üyelerimizin ve çalışanlarımızın 
emekleri sayesinde ulaştık. Vakfımıza özel ve tüzel 
kişilerin önemli destekleri oldu. Ancak otuz yıl uzun bir 
süre, dostlarımızdan bazıları aramızdan erken ayrıldı. 
Onları rahmetle anıyor, Vakfımızı bu günlere 
taşıyanlara en içten duygularla teşekkür ediyor, sevgi 
ve saygılar sunuyorum. 
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Türkiye’de sanayileşme ve pazar ekonomisinin gelişmesi sonucu kırsaldan kentsel alanlara başlayan 
göç ve nüfus artışı, bugün olduğu gibi yirmi yıl önce de Türkiye’de yaşanan kalkınma sürecini irdeleyen 
aydınları bir yönden yüreklendirirken, aynı ölçüde ve hatta belki de daha fazla kaygılanmalarına neden 

olmuştur. 

Otuz yıl önce İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nı (İKGV) kurmak için bir araya gelen bir grup nüfus 
konusunda uzman akademisyen ve kalkınmanın bir anlamda mutfağında çalışan işadamı ve 
yöneticinin de ortak kaygısı nüfusu artan Türkiye’de kalkınmanın düzensiz ve kuralsız bir biçimde 
gerçekleşmekte olmasıydı. Türkiye hızla kentleşmiş, kentler birer sanayi merkezine dönüşmüş ve 
kentlerin etrafında “gece kondu”rulan yerleşim yerleri kentin baskın toplumsal yapısını oluşturmaya 

çoktan başlamıştı. 

Kente göç eden nüfusun kırsal yaşam tarzlarının izleri hala Türkiye’de toplumsal yapının en önemli 
belirleyicilerinden biri olma özelliğini koruyor olsa da kent yaşamı ve sanayi toplumunun gereksinimleri 
yeni kentli nüfusun yapısını ve özelliklerini değiştirmiş ve yeni gereksinimlerin gündeme gelmesine yol 
açmıştır. Bu gereksinimlerin modern devletin yükümlülüklerine uygun biçimde karşılanmaması ile 
paralel olarak Türkiye’de hemen her alanda karşılanmamış gereksinimler birer hizmet açığı olarak 

varlığını korumaktadır. 

Öncelikle kentleşen nüfusun doğurganlık tercihleri değişmiş; çocuk sayısının ekonomik değerinin 
azalması, kadınların çalışma yaşamına katılmaya başlaması benzeri nedenlerle aileler giderek daha 
fazla oranda az çocuk sahibi olmak istemeye başlamışlardır. Ancak üreme ile ilgili sağlık hizmetleri 
ülkemizde bugün olduğu gibi geçmişte de talebin her zaman gerisinde kalmıştır. Göç ve her yıl 
nüfusumuza katılan, milyonu aşkın sayıda, yeni doğan bebekle kentlerde genç nüfus hızla artmış, 
kırsal toplumda işlev gören geleneksel destekler kentsel alanda etkinliklerini yitirmiştir. Gençler, 
arkadaşlarından duydukları veya medya aracılığıyla edindikleri yanlış cinsel bilgilerle, riskli cinsel 
davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu gençlere cinsel yaşamlarını sağlıklı bir biçimde 
düzenleyebilecekleri bilgiler okullarda uygun koşullarda verilebilecek olmasına karşın hala bu konuda 

eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm sağlanamamıştır. 

Türkiye’de modernleşme dalgaları bir yönden kadın-erkek eşitliği konusunu gündeme taşırken, 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin koruyuculuğundan yoksun kalan kadınlar modern yaşamın 
eşitsiz koşullarında erkeklerle mücadele etmek zorundadır. Toplumsal alanın hemen her alanında 
saptanması mümkün olan cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırabilecek programlar ülkemizde henüz 

yaygın biçimde uygulanmamaktadır. 

Şiddet her alanda ve özellikle kadınlara yönelik olarak yaygın biçimde uygulanmaktadır. Şiddet kültürü 
o kadar yaygın ve etkilidir ki son yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin olumlu sonuçları bile 

henüz fark edilememektedir. 

Türkiye’de sanayileşme ve kalkınma süreci kuralsız ve sağlıksız ortamlarda, bir bakıma uluslararası 
sözleşmeler ve yasalar ihlal edilerek, güvencesiz olarak insanlar çalıştırılarak yürümektedir. Bu şekilde 

çalışanların hiç de göz ardı edilmeyecek bir bölümünü çocuklar oluşturmaktadır. 

Aradan geçen otuz yıl  İKGV kurucularının bu gereksinimlerin karşılanmasında yaşanan zorlukların 

üstesinden gelmek için kendilerini adamışlıklarının hikâyesidir. 
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İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Türkiye'de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil 
toplum kuruluşudur. 1988 yılında akademisyen ve işadamlarından oluşan 13 kurucu üye 
tarafından kurulmuş olup, halen 43 mütevelli heyet üyesi bulunmaktadır.  
 
Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde 
etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.  
 

Üreme Sağlığı ve Hakları 
 
Geçtiğimiz on yıllar içinde nüfus artış hızı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Türkiye, halen dünya 
genelinde kalabalık nüfusa sahip ülkeler arasındadır. Nüfus, göç hareketleri ile birlikte, bireylerin 
üreme davranışının bir sonucudur. Ülkemizde üreme sağlığı ve hakları eşitsizliklerin yaşandığı, 
şiddetin eşlik ettiği, temel insan haklarının kullanılmasında engeller bulunan bir alan olma 
özelliğini korumaktadır. 
 
Ulusal veriler bölgesel, kentsel/kırsal ve sosyo-ekonomik özelliklere göre nüfus ve üreme sağlığı 
göstergelerindeki büyük farklılıkları ortaya koymaktadır. Anne ölümleri hala gelişmiş ülkelerden üç 
kat daha fazladır. Ülkede doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma konusunda bölgeler 
arasında belirgin farklılıklar vardır. Şiddet, Türkiye'de kadınların yaşamlarının her alanını olumsuz 
etkilemekte, namus ve töre cinayetleri ile ensest kadınları tehdit etmeye devam etmektedir. 
 
Günlük haberler, yapılan araştırmalar, farklı cinsel kimlik ve yönelimde bireylerin, hem hukuk hem 

de uygulamada ayrımcılıkla karşı 
karşıya kaldığını, bu durumun 
devamlılık gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Eşcinsel ya da cinsiyet 
değiştirmiş kimliklerin açıklanması, 
reddedilme ve kötü muamele ile 
karşılanmakta, toplumun pek çok 
kesiminde eşcinsellik ve 
transseksüellik tabu olarak 
değerlendirilmekte; "homofobik" 
saldırılar endişe verici bir sıklıkta 
görülmektedir. 
 
Gelecek kırk yıl içinde beklenen nüfus 
artışı da göz önüne alındığında, artan 
nüfusun sağlığının korunup 
geliştirilmesi özel önem taşımaktadır. 
Bu sürecin doğru bir şekilde 
gerçekleştirilmesi bireylerin üreme ve 
cinsel sağlık haklarını kullanmalarıyla 
doğrudan ilgilidir. 
 
İKGV, bireylerin üreme ve cinsel 
sağlıklarının iyileştirilmesi ve bu 
alandaki haklarını kullanmalarına 
destek olabilmek amacıyla 
kuruluşundan itibaren pek çok çalışma 
gerçekleştirmiştir. 1989 yılında 
başlattığı "topluma dayalı üreme 
sağlığı" programları ile Türkiye'nin 
çeşitli illerinde özellikle gecekondu 
bölgelerinde yaşayan ailelere üreme 
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sağlığı ve aile planlaması bilgileri 
sunulmuş, bu kişilerin sağlık 
kuruluşlarından tam anlamıyla 
yararlanmalarına destek verilmiştir. 
İKGV, bu alanda görev yapan hizmet 
sunucularının yetkinleştirilmesi 
konusunda da çeşitli çalışmalar 
yapmıştır. Bu alanda kaynak kitaplar 
hazırlanmış ve yayınlanmış, 
düzenlenen eğitimler ile sağlık 
personelinin kapasitesinin artırılmasına 
destek verilmiştir. İKGV, Türkiye'de 
edindiği deneyimi diğer ülkelere de 
taşımış, Azerbaycan ve Kazakistan'da 
benzer çalışmaların yürütülmesine 
destek vermiştir. Ergenlerin cinsel 
sağlığı ile ilgili eğitimler ve yayınlar 
yapan Vakıf, üniversitelerin mediko-
sosyal birimlerinde gençlere kaliteli 
üreme sağlığı hizmeti verilmesi 
yönünde çalışmalar yapmıştır. Yerel 
sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
çalışarak üreme sağlığı alanında 
kapasitelerinin artmasına destek 
vermiştir. 
 

Savunmasız Grupların 
Desteklenmesi 
 
Fuhuş hemen her toplumda ahlak, 
cinsellik, organize suç, sağlık, kadın ve 
çocukların sömürülmesi, kadın ve erkek 
arasındaki eşitsizlik ve insan hakları bağlamında tartışıla gelmiş bir konudur ve bu tartışma 
günümüzde de devam etmektedir. 
 
Ülkemizde, bir taraftan HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi 
bağlamında toplum sağlığı yararı gerekçesiyle; diğer yandan içinde bulunduğumuz yüzyılın insan 
hakları ve insanlık onuru değerleriyle bağdaşmayan bir konumda olmaları nedeniyle; seks 
işçiliğinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu sayede seks işçilerinin uğradıkları şiddetin de 
ortadan kaldırılarak, ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak 
mümkündür. 
 
Türkiye'de seks işçilerinin güvenli cinsel davranış kazanmaları yönünde sınırlı da olsa sivil toplum 
kuruluşları tarafından bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Seks işçileri sadece HIV veya 
diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden değil, insan ticareti, madde bağımlılığı ve çeşitli 
insan hakları ihlalleri gibi konular nedeniyle de risk altında bulunmaktadır. 
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Kadın Kapısı 
 
Kadın Kapısı, 1996 yılında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından seks işçilerine yönelik 
sürdürülen bir proje kapsamında kurulmuş bir danışma merkezidir. İlk yıllarda güvenli cinsel 
davranış kazandırma merkezli ve HIV/AIDS salgınını önleme ağırlıklı olarak sürdürülen çalışmalar 
giderek seks işçilerinin insan haklarının desteklenmesi doğrultusunda gelişmiştir. Kadın Kapısı, 
seks işçilerine cinsel sağlık başta olmak üzere yasal, sosyal ve ruhsal sorunlarında destek 
olmakta ve danışmanlık vermektedir. Farklı sivil toplum kuruluşları Kadın Kapısı'na destek 
sağlamaktadır. Bu kuruluşlar arasında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği, İstanbul 
LGBTT Derneği, AIDS Savaşım Derneği ve Pozitifler Derneği sayılabilir. 
 

Toplumsal Gelişmeye ve Kadının 
Güçlendirilmesine Destek Programı 
 
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün 
yarattığı pek çok sorun yaşanmaktadır. Köyden kente yoğun göç olgusu, nüfus artışı, sağlıksız 

yerleşimler, artan işsizlik ve 
yoksulluğa karşın yetersiz 
kalan hizmetler, eğitimsizlik 
gibi birçok sorun ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorunlar 
büyük kentlerin gecekondu 
bölgelerinde daha yoğun 
yaşanmaktadır. 
 
İKGV, toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunmayı ana 
hedef olarak belirlemiş ve 
yürüttüğü programların 
kapsamına kadının 
güçlenmesine destek 
verecek faaliyetleri de 
özellikle eklemiştir. 1988 
yılında Vakfın kurulmasının 
ardından başlatılan ve 
çeşitli illerde sürdürülen 
"topluma dayalı üreme 
sağlığı programı"na yıllar 

içinde İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te üreme sağlığının geliştirilmesinin yanı sıra doğrudan 
kadınları destekleyici etkinlikler de eklenmiştir. 
 
1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve birçok sivil 
toplum kuruluşu gibi İKGV'de deneyim sahibi olduğu alanlardaki faaliyetlerini deprem bölgesine 
taşımıştır. 1999–2006 yılları arasında Gölcük ve çevresinde yürüttüğümüz en uzun süreli 
çalışmalardan biri İhsaniye Toplum Merkezi'nin kurulması ve yaşatılmasıdır. Bu Merkezde sadece 
kadınlara değil, çocuklara, gençlere ve yaşlılara da yönelik destek programları sunulmuş; 
depremzedelerin hem psikolojik hem de sosyal rehabilitasyonlarına katkı sağlanmış; tarım 
arazilerinin yeniden kullanılmasına yönelik eğitimler, kadınlar ve erkekler için düzenlenmiş; örnek 
atölye ve meyve bahçeleri kurulmasına ön ayak olunmuştur. 2006 yılı sonunda Merkez ve bağlı 
tüm birimler Belediye'ye devredilmiştir. Yine bu dönemde Gölcük'ün yanı sıra Adapazarı ve 
Yalova'yı da kapsayacak bir program ile öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesi için anne 
babaların sürece dahil olmasını sağlayacak faaliyetler ortaklarla beraber yürütülmüştür. 
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2003–2004 
yıllarında İKGV, 
Ankara/
Yenimahalle'nin 
Şentepe semtinde 
yapılması 
planlanan kentsel 
iyileştirme 
çalışmalarına 
bölgede yaşayan 
halkın dahil 
olması; mevcut 
çevrelerini daha iyi 
yapılandırmaları; 
ve bunun için 
merkezi ve yerel 
idare karşısında 
kendilerini daha iyi 
temsil edebilmeleri 
yönünde 
desteklenmeleri amacı ile bir dizi faaliyet yürütmüştür. Bu kapsamda bölgede yaşayanlarla birlikte 
oluşturulan geliştirici etkinlikler düzenlenmiştir. 
 
İKGV, sosyal kalkınma alanında geliştirdiği uzmanlık birikimi ile İstanbul Fatih'in Fener ve Balat 
semtlerinde yürütülmekte olan AB destekli kentsel iyileştirme programı kapsamında bir Sosyal 
Merkez kurulması görevini de üstlenmiştir. 2005–2006 yıllarında faaliyetlerini başlatıp 
yürüttüğümüz bu sosyal merkezde yine öncelik, kadınların gelişiminin desteklenmesi olmuş, çeşitli 
alanlarda seminerler ile kadınların bilgi birikimleri arttırılırken, ilköğretim öncesi çocukların ve 
öğrencilerin gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmıştır. 
 
İKGV, sosyal merkez çalışmalarının yanı sıra, yürüttüğü tüm programlarda kadının gelişiminin 
desteklenmesini bir öncelik olarak görmeye devam etmektedir.  
 

Mülteci Destek Programı  
 
Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşanan siyasi ve etnik çatışmalar, çevre felaketleri ve giderek artan 
gelir eşitsizliğinin önemli yan ürünlerinden biri de göç olgusudur. Türkiye 1980 sonrası dönemde 
de uluslararası göç akımlarının uğrak yeri olmuştur. Bu göçmenler içerisinde Batı ülkelerine 
geçmek amacıyla Türkiye’yi geçiş yeri olarak kullanmak isteyenler, sığınmacılar, yerleşmek için 
gelenler, çalışmak için gelenler ve insan ticareti mağdurlarını görmek mümkündür. 
 
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesini coğrafi çekince koyarak imzalayan Türkiye’de Avrupa dışından 
gelen mültecilere sadece geçici sığınmacı statüsü tanınmakta ve bir başka ülkeye yerleştirilene 
kadar “uydu iller” adı verilen ve sosyal destek açısından çok kısıtlı kentlerde ikamet etmeleri 
istenmektedir. Yerel yönetimlerin ve kurumların da kentlerindeki sığınmacıların gereksinimleri 
hakkındaki bilgileri yeterli değildir. İKGV, sığınmacı ve mültecilere 2001 yılında başlayarak yasal 
danışmanlık ve psikolojik danışmanlık vermeye başlayan ilk sivil toplum kuruluşudur. Bu pilot 
çalışmaların ardından 2003 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve 
İKGV işbirliği ile psikolojik destek hizmetleri İstanbul ve Ankara’da da sürdürülecek şekilde 
genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 2007’den itibaren sosyal danışmanlık hizmetleri mevcut 
programa dahil edilmiş olup İstanbul ve Ankara illerinin yanı sıra Van, Ağrı, Bilecik, Kütahya ve 
Eskişehir illeri programa dahil edilmiştir. Program mülteci danışmanları, psikolog ve tercümanlar 
tarafından 6 proje ofisinde yürütülmektedir. Programın amacı hedef grup için sosyal desteği 
güçlendirerek maruz kalabilecekleri incinmeleri azaltmaktır. 
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Sosyal çalışmacılar tercümanlar aracılığıyla hedef grubun sağlık, eğitim ve diğer hizmetlere 
erişimini sağlamaktadırlar. Aynı zamanda yerel yönetim ve kurumların mülteci hakları konusunda 
farkındalıklarını arttırmaya yönelik etkinlikler yürütülmektedir. İKGV, yedi ilde sığınmacılar ve 
mültecilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yerel otoriteler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları) 
arasında düzenli bir aracı konumundadır. Bu sayede sosyal yardımlaşma vakıfları, devlet 
hastaneleri, belediyeler, valilikler, STK’lar ve hayırseverler sığınmacı ve mültecilerin maddi 
ihtiyaçlarını, sağlık giderlerini, ilaç masraflarını, barınmalarını, giyimlerini, beslenme ve hijyenik 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 
 
İKGV, insan hakları ve savunuculuk yapan STK’ların sığınmacı ve mültecilere koruma sağlama 
kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak da çalışmaktadır. STK’ların, sosyal ve sağlık hizmet 
sunucularının ve halkın bilgilendirilmesi, mültecilere koruma sağlama kapasitelerini  
güçlendirmiştir. İKGV’nin çalışmalarından önce sığınmacı ve mülteci konuları hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmayan kişi ve kurumlar bilgilendikten sonra uygun desteği sunmaya başlamışlardır. 
Uluslararası standartlar ve insan hakları araçları hakkında farkındalık oluşması toplumda 
mültecilerin kabulünü de artırmıştır. 
 
Bu program çerçevesinde mülteciler güvenli ve rahat bir ortama kavuşturularak problemleri, 
duyguları ve endişeleri hakkında konuşabilecekleri; Türkiye’de sığınma süreciyle ilgili doğru, 
gerçekçi ve sorumlu bilgi alabilecekleri bir çevreye sahip olmuşlardır. İKGV proje çalışanlarından 
aldıkları olumlu geri bildirimler ve savunuculuk hizmetleri ile de bu geçiş sürecinde karşılaştıkları 
sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olunmaktadır. 
 

İnsan Ticareti ile Mücadele Programı  
 
Türkiye geçmişte uluslararası göç akımları bağlamında, göç veren ülke konumunda iken; bugün 
hedef ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’ye yönelen akımları şekillendiren başlıca etmenler, bu 
ülkelerdeki siyasal istikrarsızlıklar, gelir dağılımındaki adaletsizlik, ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntılar ve özellikle kadın göçünü arttırıcı bir etken olarak da cinsiyet temelli 
eşitsizliklerdir. Türkiye coğrafi konumu, demokratik ve ekonomik yapısı ve diğer bölge ülkelerine 
göre gelişmişliği nedeniyle insan ticareti sürecinden etkilenmektedir. Daha iyi bir hayat beklentisi 

ile ülkemize gelen 
kişiler, özellikle 
kadınlar, cinsel ve 
işgücü sömürüsü 
amaçlı insan ticaretinin 
hedefi olmaktadırlar. 
 
İnsan ticareti, en geniş 
anlamıyla, bir kimsenin 
zor kullanılarak 
istemediği işlerde 
çalışmaya zorlanması 
ve kişinin emeğinin 
üzerinden maddi 
kazanç elde edilmesi 
anlamına gelir. Yani, 
mağdurun, emeğinin 
sömürüldüğü ve birçok 
insan hakları ihlaline 
maruz kaldığı bir 
süreçtir. Bu süreç, 
mağdurun kazancına 
el konulması, 
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özgürlüklerinin 
kısıtlanmasının yanı sıra 
şiddet ve yaşamsal riskleri 
de içerebilir. İnsan 
ticaretinin çeşitli formları 
arasında en çok görünenler, 
fuhuşa zorlama, ev 
hizmetleri, fabrika, tarla, 
atölyelerde zorla 
çalıştırmadır. Erkekler, 
kadınlar ve çocuklar insan 
ticareti suçunun mağdurları 
olabilirler. Bir ülkenin kendi 
vatandaşları insan ticareti 
mağduru olabilirler ancak 
göçmen işçiler yabancı 
olmanın verdiği 
dezavantajla insan 
tacirlerinin tuzağına daha 
kolay düşmektedirler. 
 
Türkiye bu suçla 2000’li yılların başın-dan itibaren mücadele etmektedir. İlgili uluslararası sözleşmeler 
onaylanmış, yasal düzenlemeler yapılmış, güvenlik güçleri ve yargı mensuplarına yönelik eğitimler yapılmış ve 
bir mağdur destek sistemi oluşturulmuştur. 
 
İKGV, Türkiye’de insan ticareti ile mücadele konusunda harekete geçen ilk sivil toplum kuruluşudur. 2003 
yılında ilk adımları atılan “İnsan Ticareti ile Mücadele Programı” geliştirilerek sürdürülmektedir. Bu program 
kapsamında yapılan faaliyetler arasında toplumun ve konuyla ilgili devlet görevlilerinin - kolluk kuvvetleri, yargı 
mensupları, sağlık hizmeti sunucuları- insan ticareti konusunda bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi, 
bilgilendirici materyal geliştirilmesi ve dağıtılması, insan ticareti mağdurlarına destek sunulması ve ulusal/
uluslararası ağların oluşturulması yer alır. İKGV, bu süreçte İçişleri Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzalamıştır. 
İKGV uzmanları, 2003 yılından bu yana konuyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmekte, tek olarak 
veya ortaklarla çalışmalar yürütmekte; deneyimlerini ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmaya devam 
etmektedir. 
  

Sivil Toplumun Geliştirilmesi Programı  
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Sivil 
Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'de uygulanmakta olan bir projedir. İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı proje ortağı olarak yer almaktadır. Projenin ana amaçları sivil toplum kuruluşlarının 
teknik kapasitesinin artmasına destek vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda bulunmaktır. 
 

Öğrenim Bursları 
 
İKGV, özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında Gölcük'te, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile onlara destek 
sağlamak isteyen kişi ve kuruluşları bir araya getirerek bir burs sistemi oluşturmuştur. Takip eden yıllarda 
öğrenim bursları çeşitlenerek devam etmiştir. Vakıf, gizli hamilerin yanı sıra çeşitli şirketlerin öğrenim burslarına 
aracılık etmeye devam etmektedir. 
 



1988…...1989…….1990…...1991.…..1992…...1993…...1994…...1995…...1996......1997 

Topluma Dayalı Aile Planlaması 
Hizmetleri  
1989 - 1996  
Türkiye’de ilk defa göç alan yoksul 
kent bölgelerinde yaşayan kadınlara 
aynı bölgedeki kadınlar aracılığıyla 
aile planlaması bilgileri ulaştırdık ve 
sağlık kuruluşlarına yönlendirdik. 
İzmir ve Gaziantep’te 125.000 
kadının üreme sağlığı hizmetlerinden 
yararlanmalarını destekledik. Etkin 
yöntem kullanımında %35 artış 
sağladık.  

Kontraseptif Teknoloji Eğitimi  
1989 - 1993 
Aile planlaması hizmeti 
sunanların eğitim 
gereksinimlerini belirleyerek 
kontraseptif teknolojideki 
gelişmelerden yararlanmalarını 
ve güncel bilgilere ulaşmalarını 
sağladık. Tıp fakültelerinde 
seminerler, AP eğitim 
merkezlerinde toplantılar 
düzenledik. Contraceptive 
Technology / International 
Edition adlı kaynak kitabı, 
Kontraseptif Yöntemler / 
Uluslararası Basım başlığı ile 
çevirdik 10.000 adet dağıttık.  

Soydaş Uyum Eğitimi  
1991 – 1992 
Bulgaristan’dan göç eden 
soydaşlarımızın Türkiye’deki 
toplumsal koşullara ve 
yönetim sistemlerine uyum 
sağlamalarına yardımcı olduk. 
Yaklaşık 7.000 göçmenin 
Türkiye’deki yerleşme, yaşama ve 
çalışmalarını kolaylaştırdık.  İTF’de Kadın ve Çocuk Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Birimi  
1992 - 1998 
İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde 
bütünsel bir yaklaşımla hizmet veren 
örnek bir aile planlaması ve üreme 
sağlığı eğitim ve araştırma biriminin 
kurulmasını destekledik. Birim hizmet 
sunumu yanı sıra araştırmalar ve 
hizmet içi eğitimlerle üreme sağlığına 
katkı sundu. 

Gönüllü Vazektomi 
Danışmanlık ve Hizmetleri 
1992 - 1994 
Aile Planlaması hizmetlerinin 
erkekleri de kapsayacak 
biçimde genişletilmesini 
hedefleyerek gönüllü 
vazektomi 
hizmet ve danışmanlık 
birimlerini kurduk. 1.700 
erkeğin vazektomi 
hizmetlerine ulaşmasını 
sağladık.  

Aile Planlaması Hizmet 
Standartlarını 
Geliştirme  
1992 - 1996 
Aile planlaması hizmetlerinin 
bilimsel ve güncel standartlara 
göre yürütülmesine 
katkıda bulunduk. Uluslararası 
alanda kabul gören ve 
kullanılan rehberleri Türkçeye 
uyarladık ve sağlık 
çalışanlarının kullanımına 
sunduk.  

İstanbul - Küçükköy Semt 
Konağı Aile Planlaması 
Uygulama Merkezi  
1992-1993 
Küçükköy Belediyesi sınırları 
içinde ailelere nitelikli aile 
planlaması hizmetleri 
sunduk, gebe izlemi ve emzirme 
danışmanlığı yaptık. 
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Bosna Kurbanlarına Yardım – Bosna 
ve Kosova’dan Gelen Mültecilere 
Destek  
1993 ve 1999 
Bosna’da süren savaşta el cerrahisi ve 
mikrocerrahi operasyonlarına gereksinim 
duyan kişilerin Türkiye’ye getirilerek 
tedavi edilmesini sağladık. Kosova ve 
Bosna’dan gelen ve İstanbul’da 
yaşamakta olan mültecilerin yaşam 
koşullarının ve geleceğe yönelik 
beklentilerini saptayan bir araştırma 
yürüttük. 

Kahire Konferansı 
Tanıtımı  
1994 
Nüfus ve kalkınma 
alanında önemli bir dönüm 
noktası olan 1994 Kahire 
Dünya Nüfus ve Kalkınma 
Konferansını Türkiye’de 
tanıttık.  

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve 
AIDS’in Önlenmesi  
1995-1997 
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
(CYBH) ve HIV salgınının önlenmesi 
amacıyla risk altındaki 
en önemli gruplardan biri olan seks 
işçilerinin güvenli cinsel 
davranışlarının desteklenmesi 
amacıyla meslektaş eğitimi 
programını Türkiye’de ilk defa 
uyguladık. ve CYBH hizmeti sunan 
sağlık personeline hizmet içi eğitim 
sağladık.  

İstanbul - Alibeyköy 
Topluma Dayalı 
Güvenli Annelik 
Programı  
1994-1996 
İstanbul-Alibeyköy’de 
kadınlara üreme sağlığı, 
doğum ve bebek bakımı 
konularında danışmanlık 
ve bilgi sağladık. 10.000 
kadına ulaşarak yöntem 
kullanımını iki kat artırdık. 

Kadın Sağlığı ve Aile 
Planlaması 
Hizmet Sistemi (KAPS) 
Desteği  
1996 
Eczacılara yönelik üreme 
sağlığı ve aile planlaması 
eğitimlerinin yürütülmesini 
üstlendik. İstanbul’da 
hizmet veren 110 eczacı 
için 5 eğitim semineri 
düzenledik.  

Çalışan Çocuklara Destek  
1994-1995 
Çocuk işçiliğinin 
sonlandırılmasını 
hedefledik. İstanbul’da 
ilköğretim müfettişlerini ve 
çocuk işgücü barındıran 
semt okullarındaki 
öğretmenleri çalışan 
çocukların sorunları 
konusunda bilgilendirdik.  

Topluma Dayalı ÜS 
Hizmetleri ve 
Kadının Konumunun 
Güçlendirilmesi  
1997-2000 
Pendik Kaynarca’da 
25.000 kadına aile 
planlaması, CYBE ve HIV/
AIDS, güvenli annelik 
konularında danışmanlık 
verdik; okuma yazma ve 
meslek edindirme kursları 
düzenledik.  

9 



1997…………...1998………..…...1999…………...2000.…….……....2001.……..…...2002 

Çalışmalarımız 

Ergenlerin Cinsel/Üreme Sağlığı 
Eğitimlerinin Desteklenmesi 
1997-2004 
Cinsel sağlık bilgileri eğitimlerinin 
örgün eğitim müfredatına 
yerleştirilmesini hedefleyerek eğitim 
fakültelerinde ve okullarda eğitmen 
yetiştirilmesini destekledik. Yaklaşık 
5.000 öğretmen  adayı ve 500 
öğretmene eğitim desteği sağladık 
ve rehber kitaplar sağladık.   

Azerbaycan ve Kazakistan’da 
Üreme Sağlığı Hizmetleri  
1998 - 1999 
Azerbaycan ve Kazakistan’da 
topluma dayalı hizmet modelini 
tanıttık. Kadınlara yönelik üreme 
sağlığı hizmetlerini değerlendirerek 
hizmetin niteliğini artıran etkinlikleri 
destekledik.  

Azerbaycan’da CYBH ve HIV/
AIDS’in Önlenmesi 
1998-2001 
Vakfımızın HIV/AIDS’in önlenmesi 
konusunda kazandığı deneyimi 
Azerbaycan’daki kuruluşlara 
aktardık. Sağlık personelinin 
eğitilmesi ve örgün eğitimde cinsel 
sağlık bilgileri eğitimini 
verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi 
yanı sıra Ulusal CYBH/AIDS 
Programının geliştirilmesine katkı 
sunduk. 

Gaziantep ve Kilis’te 
Kadınların Statüsünün 
Güçlendirilmesi 
1998-1999 
Gaziantep ve Kilis’te üreme 
sağlığı hizmetlerinin 
iyileştirilmesi ve kadının 
güçlendirilmesi amacıyla kurslar 
düzenledik. Ev ziyaretleri ile 
güvenli annelik, doğum öncesi 
ve sonrası bakım gibi konularda 
kadınları bilgilendirdik, çevredeki 
sağlık kuruluşlarına gönderdik. 
Bölgede etkin yöntem 
kullanımını iki kat artırdık. 

Genç Kızların ve Kadınların 
Sosyal ve Kültürel Gelişimi 
için Destek 
1998-1999 
İstanbul Kaynarca’da meslek ve 
okur - yazarlık kursları 
düzenleyerek kadınların 
istihdama erişiminin 
kolaylaştırdık. Bölgedeki 
kadınları üreme sağlığı ve kadın 
hakları konusunda bilgilendirdik.  

Seks ve Bilinç 
1999-2000 
Cinsel sağlık konularında 
bilgilendirme amacıyla 10.000 
gence IPPF tarafından 
hazırlanan ve Türkçeye çevrilen 
“Seks ve Bilinç” adlı kitapçığı 
dağıttık.  

Gölcük’te Deprem Sonrası 
Destek 
1999-2006 
Batı Marmara’da 17 Ağustos 
1999 tarihinde yaşanan deprem 
felaketinden hemen sonra 
depremzedelerin acil ve uzun 
vadeli sağlık ve sosyal 
gereksinimlerini karşıladık. İlk 
aşamada acil ve insani 
gereksinimlerin karşılanmasını 
takiben sosyal merkezler 
aracılığıyla bölge halkının 
rehabilitasyonuna katkı 
sağladık. 
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Sığınmacılara Yönelik Üreme 
Sağlığı Eğitimleri 
1999 ve 2001 
Ülkemizde geçici olarak yerleşmiş 
sığınmacılara üreme sağlığı 
konularında eğitim sağladık, 
sağlık hizmetlerine ulaşmalarını 
kolaylaştıracak danışmanlık verdik. 
Kadınların, erkeklerin ve ergenlerin 
üreme sağlığı, cinsel sağlık, öz 
bakım, aile içi taciz, temel haklar, 
yasal haklar, üçüncü ülkeye ilişkin 
pratikler gibi konularda 
bilgilendirilmelerini sağladık. 

Asistanların Hizmet-içi Eğitimi ile 
Üreme Sağlığı Hizmetlerinin 
Kalitesinin Artırılması 
2001-2004 
Üreme sağlığı konusunda uzman 
yetiştiren 25 eğitim ve araştırma 
hastanesindeki asistan eğitimlerine 
katkı sunduk, 215 asistanın üreme 
sağlığı hizmeti sertifikası almasını 
destekledik.  

Willows Foundation Hizmet 
Bölgelerinde 
İletişim ve Üreme Hakları Eğitimi  
2002 – Sürmekte 
Willlos Foundation tarafından topluma 
dayalı üreme sağlığı hizmetlerinin 
sunulduğu illerde sağlık çalışanlarına 
iletişim, hukuk ve etik konularını 
kapsayan eğitimler sunuyoruz. Bugüne 
kadar 17 ilde 600 den fazla sağlık 
çalışanını eğittik. 

Çalışan Çocukların 
Eğitime Kazandırılması 
2000-2001 
İstanbul’da imalat 
sektöründe çalışan 
çocukların örgün veya 
mesleki eğitime yeniden 
kazandırılması için çalıştık. 
Aile ve işyeri sahipleri ile 
işbirliği yaparak İstanbul 
Pendik’te 500 çocuğun 
yeniden okula başlamasını 
sağladık.  

Mülteci ve Sığınmacılara Yasal 
Destek  
2001-2002 
Mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları 
hukuki sorunlarda destek sağladık, 
çözüm olanaklarını araştırdık. 
Haftanın belirli günlerinde hukuk 
desteği ve danışmanlığı verdik. 

Gençlik için Müzik 
2002 

İstanbul Şişli’de dar gelirli 
gençler için müzik atölyeleri 
kurduk ve 120 gence müzik 

eğitimi sağladık.  

Gençlerin Üreme Sağlığı 
Hizmetleri için Üniversite Modelleri 
Oluşturma 
2002-2005 
Üniversitelerde Mediko - Sosyal 
Merkezler bünyesinde Cinsel Sağlık 
ve Üreme Sağlığı Danışma 
Birimlerinin açılmasını destekledik ve 
çalışan görevlilere eğitim sağlayarak 
sağladık. 
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İstanbul ve Ankara’da Mülteci ve 
Sığınmacılara Psikolojik ve Sosyal 
Destek  
2002-2007 
Türkiye’deki sığınmacılara ilk kez 
psikolojik destek veren kuruluş olduk. 
İstanbul ve Ankara’da mülteci ve 
sığınmacılara psikolojik ve sosyal 
destek hizmetleri sağladık.  

Fener-Balat Semtlerinin 
Rehabilitasyonu için Sosyal Merkez 
2003-2006 
Fener - Balat semtlerinde yürütülmekte 
olan Rehabilitasyon Programının 
Sosyal Merkez bileşenini üstlenerek 
kadın, çocuk ve gençleri hedefleyen 
etkinliklerle, bölgede yaşayan topluluklar 
arasında iletişim ve etkileşim sağlayıcı 
çalışmalar yaptık. Farklı gruplar arasında 
sosyal entegrasyonun ve dayanışmanın 
güçlendirilmesine katkı sağladık.  

Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel 
Davranışlarının Desteklenmesi 
2004-2006 
Seks işçilerine danışmanlık ve eğitim 
sağlamak amacıyla açılmış olan 
“Kadın Kapısı” nı bir sosyal merkez 
haline dönüştürdük. Seks işçilerine 
güvenli cinsel davranış kazandırmak 
amacıyla eğitimler verdik, 
bilgilendirme materyalleri ve kondom 
dağıttık.  

Ankara Şentepe Gecekondu 
Bölgesinde Sosyal ve 
Mekânsal İyileştirme 
2003-2004 
Bölgede yaşayan kadın, erkek 
ve çocukların bir sosyal merkez 
aracılığıyla başta üreme 
sağlıkları olmak üzere sağlık ve 
sosyal konumlarının 
iyileştirilmesine destek verdik.   
Proje çerçevesinde bir 
kooperatif kurduk ve ev eksenli 
kadın emeğinin 
değerlendirilmesini sağladık.  

Cinsiyete Dayalı Şiddet konusunda 
Sağlık Personelinin Hizmet içi Eğitimi 
2004-2006 
Şiddet mağdurlarının ilk başvurdukları sağlık 
kuruluşlarında adli tabiplik hizmeti sunan 
çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesine ve 
cinsiyete dayalı şiddetin bir halk 
sağlığı sorunu olduğuna dair farkındalık 
yaratılarak şiddet mağdurlarının üreme 
sağlığı hizmetlerine ulaşımının artırılmasına 
katkı sağladık. Beşyüz sağlık personelinin 
eğitimine destek verdik. Onbinlerce broşür 
ve posterin dağıtılmasını sağladık.  

İnsan Ticareti ile Mücadele 
Programı Geliştirme 
2004 
Vakfımızın insan ticareti ile 
mücadele çalışmalarına katkı 
sağlaması için bir program 
oluşturduk. Bu program 
çerçevesinde savunuculuk, 
eğitim ve mağdur destek 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

İnsan Ticareti Hakkında 
Emniyet ve Yargı 
Mensuplarının Eğitimleri 
2004 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Adalet Bakanlığı personelinin 
insan ticareti ile mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi, 
olumlu tutumlar geliştirmelerine 
yönelik hizmet içi eğitim 
programlarının uygulanmasına 
katkı sağladık. 
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İnsan Ticareti Mağdurları için 
Sığınmaevi 
2004-sürmekte 
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 hizmetleri sağlayacak bir 
sığınmaevini kurduk. Beşyüzden 
fazla mağduru misafir ederek destek 
sağladık.  

STK’lar ve Kamu Sektörü 
Arasındaki İşbirliğini İyileştirmek 
ve STK’ların Demokratik Katılım 
Düzeyini Yükseltmek Amacıyla 
Teknik Destek Sağlanması 
2005-2006 
British Council öncülüğünde Helsinki 
Yurttaşlar Derneği ve Dialogue 
Development ile birlikte bir 
konsorsiyum olarak Türkiye’de Kamu
-STK işbirliğine yönelik mutabakat 
belgelerinin oluşturulmasına katkı 
sağladık.  

Sokakta Çalışan Seks İşçilerine 
Yönelik Gezici Eğitim ve 
Danışmanlık Birimi 
2006-2007 
İstanbul’da sokakta çalışan seks 
işçilerine gezici bir danışmanlık birimi 
ile ulaşarak güvenli cinsel davranış 
konusunda bilgi sağladık, kondom 
dağıttık ve sağlık hizmetlerine 
ulaşmalarına aracı olduk. 

Mağdurlara Etkin Yardım için 
Sınır Ötesi İşbirliği 
2005 
Bulgaristan ve Türkiye’ye komşu 
ülkelerde insan ticareti 
mağdurlarının korunması 
için STK’lar ile hükümetler arası 
işbirliğinin geliştirilerek 
uluslararası standartların 
sağlanmasına aracılık yaptık. 

Meme Kanseri Tarama 
Hizmetlerine Talebin Artırılması 
2006-2007 
Kanser Tarama ve Eğitim 
Merkezlerinin bulunduğu altı ilde 
erken tanı hizmetlerinin kullanımını 
eğitimlerle destekleyerek meme 
kanserinden ölümlerin azaltılmasını 
amaçladık. Dört bin kadına ulaşarak 
toplumda meme kanserine duyarlığı 
artırdık. 

Erkeklerle Cinsel İlişkiye Giren Erkeklerin 
Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi 
2006-2007 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS’in 
önlenmesi amacıyla bir başka risk altındaki grup 
olan erkeklerle çalıştık. Erkeklerle cinsel ilişkiye 
giren erkekleri bilgilendirdik, kondom ulaştırdık ve 
sağlık hizmetlerini tanıttık.  

Sokakta Çalışan Seks 
İşçilerinin Güvenli Çalışma 
Koşullarının Desteklenmesi 
2007-2009 
İstanbul’da sokakta çalışan 
1.000 seks işçisine gezici bir 
danışmanlık birimi ile ulaşarak 
güvenli cinsel davranış 
konusunda tutum ve 
davranışlarının değiştirilmesini 
amaçlayarak bilgi sağladık,  
kondom dağıttık. 
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Mülteci ve Sığınmacıların korunma 
Durumlarını ve Sosyal Koşullarını 
İyileştirme Projesi 
2007-sürmekte 
İstanbul, Ankara, Ağrı, Van, 
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da 
mülteci ve sığınmacıların uluslararası 
yasal korumadan yararlanmalarına 
desek sağlıyoruz, barınma, 
beslenme ve sağlık sorunlarına 
çözümler buluyoruz, psikolojik destek 
sağlamaya devam ediyoruz. Yılda 25 
bin sığınmacı ve mülteciye destek 
veren kapasiteye ulaştık. 

Kıbrıs Türk Toplumunda Sivil 
Toplumu ve Uzlaşma 
Önlemlerini Desteklemek İçin 
Teknik Destek 
2008-2011 
B&S Europe (Belçika) liderliğinde, 
DIADIKASIA Business Consultants 
S.A. (Yunanistan) ile birlikte Kuzey 
Kıbrıs’ta sivil toplum kuruluşlarını 
güçlendirmek ve Kıbrıslı Türklerin 
sivil toplum bilincini geliştirecek 
çalışmalara destek verdik. 

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik 
Destek Projesi (TACSO) 
2009-sürüyor 
Yedi Balkan ülkesi ve Türkiye’deki 
sivil toplum kuruluşlarına teknik 
destek sunmak amacıyla SIPU 
International öncülüğünde oluşturulan 
konsorsiyuma katkı sağlıyoruz. 
Yürütülen program kapsamında 
kapasite geliştirme çalışmalarını, 
STKların görünürlüğünün yanısıra, 
politik alanlar, ağ oluşturma ve 
ortaklık kurma, STK’lar arası diyalog 
kurma çalışmalarını destekliyoruz.  

Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel 
Davranışlarının İzlenmesi ve 
Desteklenmesi Projesi 
2009-2010 
Türkiye’nin HIV/AIDS salgınına verdiği 
yanıtı desteklemek amacıyla seks 
işçilerinin güvenli cinsel davranışlarını 
izleyen bir araştırma yürüttük. Mobil 
hizmet aracımızla seks işçilerine 
kondom dağıttık ve güvenli cinsel ilişki 
konusunda bilgi sağladık. 

Dance4life 
2010-2011 
Dünyada 28 ülkede bir milyon gence 
ulaşmayı hedefleyen; HIV/AIDS 
konusunda bilgi, tutum ve davranış 
değişikliğini dans eşliğindeki programlarla 
oluşturmayı amaçlayan programa katkı 
sunduk.  

Kadına Yönelik Şiddeti Sona 
Erdirmek için Kamu-Özel işbirlikleri 
yaratmayı amaçlayan Küresel Zirve 
2010 
Vital Voices Global Partnership, Avon 
Foundation ve A.B.D. Dışişleri 
Bakanlığı tarafından düzenlenen “The 
Global Partnership to End Violence 
against Women” konulu toplantıya 
Türk Delegasyon olarak katılım 
sağladık.  
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Seks İşçilerinin ve Transgender 
Bireylerin Haklarının Desteklenmesi 
Projesi 
2010-2011 
Türkiye’deki fuhuş mevzuatının seks 
işçileri üzerindeki etkileri hakkında bir 
rapor yayınladık. Seks işçilerine yasal 
destek sunan bir birim oluşturarak seks 
işçilerine yasal destek ve danışmanlık 
sağladık. Seks işçilerinin ve 
transgender bireylerin insan haklarının 
korunması amacıyla düzenlenen 
savunuculuk etkinliklerini destekledik.  

Trans Onurlu ve Türkiyeli / Proudly 
Transgender in Turkey 
2011 
Trans bireylerin uğradıkları ayrımcılık ve 
dışlanmanın önlenmesi amacıyla toplum içindeki 
imajlarının güçlendirilmesine yönelik olarak 
Güney Afrika’lı sanatçı ve aktivist Gabrielle 
leRoux tarafından gerçekleştirildi projeye destek 
sağladık. Sanatçı Türkiye kapsamında18 trans 
bireyin portrelerini yaparak kendileri ile röportajlar 
gerçekleştirdi. 

Üreme sağlığı sunumunda 
karşılaşılan yasal ve etik sorunlar:  
Türkiye’de Üreme Hakları Projesi 
2011-2013 
Üreme sağlığı alanında çalışan 
sağlık personeline yasal ve etik 
konularında bilgilendirmek ve hizmet 
kalitesini yükseltmek amacıyla 
bilgilendirme materyalleri hazırladık, 
seminerler düzenledik.  

İnsan Ticareti Hakkında Kitapçık Projesi - 
Türkiye’ye Hoş Geldiniz! 
2011-2012 
İnsan ticareti konusunda Türkiye’nin 
gündeminde olan yasa tasarısı bağlamında 
milletvekilleri ve ilgili devlet yetkililerini 
bilgilendirmeyi amaçlayan bir kitap 
yayınladık.  

İnsan Ticareti Mağdurlarının 
Haklarının Desteklenmesi 
Amacıyla Farkındalık Yaratma 
Projesi 
2011-2013 
Toplumu ve muhtemel mağdurları 
insan ticareti konusunda 
bilgilendirmek ve 157 yardım hattının 
kullanımını desteklemek amaçlı 
bilgilendirme etkinlikleri yaptık   
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Mülteci ve Sığınmacılara Hizmet 
Sunan Personele Cinsiyete Dayalı 
Şiddet Danışmanlığı Eğitimleri 
2012 
Nevşehir ve Kayseri’de cinsel şiddete 
maruz kalan sığınmacı ve mültecilere 
danışmanlık yapan sosyal çalışmacılara 
eğitim verdik. Danışmanlık becerilerini 
güçlendirdik.  Transgender Bireylere Yönelik 

Nefret Cinayetleri Konusunda 
Farkındalık Yaratma Projesi 
2012-2014 
Trans bireylere yönelik nefret 
cinayetlerinin önlenmesi ve 
toplumdaki trans imajının 
değiştirilmesi yoluyla trans bireylerin 
insan haklarına dikkat çekmeyi 
amaçladık. LGBTT kuruluşların 
savunuculuk kapasitelerini eğitimlerle 
güçlendirdik.  

2007……...2008….…..2009……...2010.…………..2011……………2012…………..2013 

(Belgesiz) Göçmen İşçilerin İnsan Haklarının 
Korunması ve Desteklenmesi Projesi  
2013-2015  
Türkiye’de son yıllarda artan bir nüfus olan 
ancak sıklıkla görmezden gelinen “belgesiz 
göçmenler”in insan haklarının korunması ve 
desteklenmesine ve bu gruplar için hak temelli 
politikalar geliştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla Avrupa Birliği’nin desteğiyle bir proje 
yürüttük. Proje kapsamında bir durum saptama 
çalışması yaptık. Hak savunuculuğu amaçlı 
yayınlar geliştirerek paylaştık. Belgesiz 
göçmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları 
yürüttük.  

TRANSXISTANBUL  

2012-2014 
Trans Bireylere Yönelik Nefret 
Cinayetlerinin Önlenmesi Konusunda 
Farkındalık Yaratma Projesi 
kapsamındaki en önemli etkinliklerden 
biri trans bireylerin toplum içindeki 
imajlarının güçlendirilmesine yönelik 
TransXistanbul adlı bir belgesel film 
hazırlanması ve bu filmin savunuculuk 
etkinlikleri kapsamında kullanılması 
olmuştur. Film İstanbul Film 
Festivali’nde ödül aldığı gibi uluslar 
arası birçok festivalde gösterilmiştir.  
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Suriyeli Mülteciler için Toplum 
Merkezi 
2014-sürmekte 
2011 yılında başlayan Suriye krizi 
nedeniyle ülkemize sığınan ve 
İstanbul’a yerleşen Suriyeli mültecilere 
yönelik bir toplum merkezini UNHCR 
desteğiyle Esenler’de hizmete sunduk. 
Merkezimizin etkinliklerini 
Welthungerhilfe (WHH) ve Alman 
Uluslararası İşbirliği Kuruluşlarından 
(GIZ) sağladığımız desteklerle 
sürdürüyoruz.     



2007……...2008….…..2009……...2010.…………..2011……………2012…………..2013 

STK Çalışanlarının Kapasitelerinin 
Artırılması  
2016-2018  
Suriyeli mültecilerin insan ticareti 
suçunun yeni hedefi olma riskine 
karşı sivil toplum kuruluşlarının 
sorunu doğru tanımlamaları ve 
soruna uygun çözümler geliştirmeleri 
için suçun bilinirliğini arttırmak 
amacıyla İngiltere Büyükelçiliği’nin 
desteği ile bir proje yürüttük. 
Bilgilendirme materyalleri hazırladık, 
toplantılar düzenledik ve SİTAG (Sivil 
Toplum İnsan Ticareti ile Mücadele 
Ağı) adını verdiğimiz bu iletişim ağı 
kurduk.  

Suriyeli Kadınlar Korosu  
2016-sürmekte 
Vakfımızın Esenler Ofisi’nin 
toplumsal destek çalışmaları 
kapsamında kurulan ve Suriyeli 
Kadınlardan oluşan koro zaman 
içinde seslerini geniş kitlelerle 
paylaşmaya başlamıştır. Suriyeli 
Kadınlar Korosu’nun başarısını 
daha geniş kitleler ile paylaşmak 
ve ev sahibi ve mülteci 
toplumları arasında sosyal uyuma 
katkı sağlamak amacıyla koroya 
albüm yapılmasına karar verilmiş, 
albüm CD formatında basılmış ve 
dağıtılmıştır.  

Komşu Masallar Projesi  
2017 
Farklı ülkelerden gelen mültecilerin 
beraberlerinde getirdiği masalları 
kitaplaştırdık ve paylaştık. Masallar 
kitapta Türkçe, Arapça, Farsça ve 
İngilizce dillerinde yer aldı. 

Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı 
Projesi  
2016-2017 
Yunan sivil toplum kuruluşu 
Uzmanlar İşbirliği’nin Atina Ağı 
(ANCE), ve Türkiye’deki İstanbul 
Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal 
Eğilimler Merkezi (IKU-GPoT), İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı ve 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği (SGDD) 
tarafından uygulanan 14 ay süreli 
“Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” 
projesinin genel hedefi, AB-Türkiye 
sivil toplum işbirliğini; göç ve sığınma 
politikalarını AB standartlarına göre 
geliştirmek ve Türkiye ve AB 
arasında göç yönetimine ortak bir 
yaklaşım geliştirmek için 
kolaylaştırmak oldu.  

Suriyeli Mültecilerin 
Gereksinimlerinin Karşılanması 
için İşbirliklerinin Güçlendirilmesi 
Projesi  
2016-2017 
Proje ile mültecilere destek ve 
koruma sağlayan Türkiye ve Avrupa 
merkezli STK’lar arasında bir diyalog 
kurulması ve Türkiye ve Avrupa’daki 
mültecilere kalıcı çözümler bulmanın 
öneminin vurgulanması hedeflenen 
projenin ana başvurucusu ICMC 
Avrupa (International Catholic 
Migration Commission - Uluslararası 
Katolik Göç Komisyonu) ve proje 
ortağı İnsan Kaynağını Geliştirme 
Vakfı olmuştur. Proje kapsamında bir 
gönüllülük stratejisi oluşturularak e-
öğrenme portalı geliştirilmiştir.  

İstanbul’daki Engelli Suriyeli 
Mültecilere Araç Desteği 
2018 
Çekya Cumhuriyetinin desteklediği 
bu proje ile İstanbul’da yaşamakta 
olan engelli Suriyeli mültecilere 
tekerlekli sandalye ve tıbbi cihaz 
desteği sağlamayı amaçlıyoruz.  
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Teşekkürlerimizle 
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T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
T.C. Dışişleri Bakanlığı 
T.C. İçişleri Bakanlığı 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
T.C. Sağlık Bakanlığı 

T.C. Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesi - SRAP 
T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (AÇSAP) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Merkezi Finans İdaresi Başkanlığı 

İstanbul Valiliği 
Beyoğlu Kaymakamlığı 
Esenler Kaymakamlığı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Esenler Belediyesi 
Gölcük Belediyesi 

İhsaniye Belediyesi 
Şişli Belediyesi 

 
Açık Toplum Enstitüsü (Open Society Institute - OSI) 

Alman Teknik İşbirliği Kurumu (Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ) 
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 
Asian Dub Foundation 

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE)  
Avrupa Birliği 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme - UNDP) 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees - 

UNHCR) 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (United Nations Population Fund - UNFPA) 

Boğaziçi Üniversitesi BU+ Etkinlikleri 
Bosna-Hersek Konsolosluğu 

British Council 
Canada Fund for Local Initiatives, Kanada Büyükelçiliği  

Caritas Türkiye  
Catholic Relief Services (CRS) 

Episcopal Relief and Development (ERD) 
Finlandiya Büyükelçiliği 

Global Dialogue 
 

Çalışmalarımızın gerçekleşmesini sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizle 



Goethe Enstitüsü, İstanbul 
Her Yerde Sanat Derneği/Sirkhane 

HIP Productions 
International Catholic Migration Commission (ICMC) 

International Medical Corps (IMC) 
İngiltere Büyükelçiliği 

İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu 
İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu 

İstanbul İsveç Başkonsolosluğu 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
İstanbul’daki İngiliz Kilisesi 

Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning (JOICFP)  
JHPIEGO - Johns Hopkins Population Information and Education for OB/GYN 
Johns Hopkins University (JHU) Population Communication Services Program 

Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV) 
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği  

Kessa Dimitra 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Koç Vakfı 
Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT) 

Küresel Fon (The Global Fund) 
Lions ve Leo Kulüpleri Yönetim Çevresi Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı 

Lokman Hekim Sağlık Vakfı  
Mülteci Hakları Merkezi  

NTV 
Operation USA 

Öğrenme Tasarımları  
Pathfinder International 

Philip Morris 
Sadberk Hanım Müzesi 

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) 
Sınır Tanımayan Palyaçolar/Clowns Without Borders 

The Futures Group International (TFGI) 
The United Methodist Committee on Relief (UMCOR) 

Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı (TÜLBEK) 
Uçan Goriller/Flying Gorillas 

Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (International Planned Parenthood - IPPF) 
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO) 

Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration -IOM) 
United States Agency for International Development (USAID) 

UNTRUST Fund 
Vital Voices 

Welt Hunger Hilfe (WHH) 
Willows International Foundation 

Xtrem Aventures Istanbul 
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Yönetimimiz 
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Mütevelli Heyet Üyeleri 

Rahime Akdoğan 
Rukiye Akgün 

Serpil Akıllıoğlu 
İsmet Alver 

Ateş Amiklioğlu 
Huriye Arıkan 

Mehmet Nuri Aslan 
İmren Aykut 

Tülay Bayındırlı 
Alp Biricik 

Hasip Buldanlıoğlu 
Murat Buldanlıoğlu 

Ayşen Bulut 
Alev Çağlar  

Nurettin Çarmıklı 
Muhtar Çokar 
Mithat Çoruh  
Yavuz Donat 

Süeda Elif Tuba Dündar 
Berna Eren 

Işık Eyüboğlu 
Nuray Fincancıoğlu 

Türkiz Gökgöl  
Demet Güral 

Şükrü İskefyeli 
Halit Kara 

Tahsin Karan 
Fatma Füsun Kayatürk 

Mehmet Kaytaz 
Yahya Laleli 

Şener Macun 
Hacer Nalbant 

Olcay Neyzi 
Elif Nimet Özer 
Nuray Özgülnar 
Mustafa Süzer 
Turgut Tokuş 
Ayşe Tunalıgil 
Sunday Üner 

Gülseven Güven Yaşer 
Duygu Yıldırım 
F. Behçet Yücel 

Aslı Zaino 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 Başkan Yardımcısı 

Muhasip 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 

Turgut Tokuş 
Ayşen Bulut 
Hasip Buldanlıoğlu 
Rahime  Akdoğan 
Huriye Arıkan 
Mehmet Kaytaz 
Nuray Özgülnar 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

Berna Eren 
Işık Eyüboğlu 
Şener Macun 

 
Denetim Kurulu Üyeleri 



 

Yeniçarşı Caddesi No: 34  Beyoğlu 34425 Istanbul    
Tel : (212) 293 1605 (pbx) Faks: (212) 293 1009    

E-mail: ikgv@ikgv.org 
 

Bağışlarınız için: 
Hesap No (TL): Garanti Bankası Galatasaray Şubesi TR34 0006 2000 0680 0006 2998 22 

Hesap No (EURO): Garanti Bankası Galatasaray Şubesi TR46 0006 2000 0680 0009 0934 97 

 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’na Ulaşım 

Bu yayına Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees 
- UNHCR), Alman Hükümeti adına GIZ ve Willows International Vakfı tarafından katkı sağlanmıştır.  Yayında 

yer alan bilgilerden İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı sorumludur.  
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