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“KIZLAR ATAKTA”  

ERGENLİK DÖNEMİ GENÇ KIZLARI GÜÇLENDİRME PROJESİ FİNAL RAPORU 

PİLOT PROJE UYGULAMA YERİ : Düşler Akademisi, Antalya / KAŞ  
RAPORLAMA DÖNEMİ : 20 Temmuz - 01 Aralık 2015  Dönemi Pilot Çalışmayı Kapsar 
Rapor Tarihi: 18.12.2015  / Hazırlayan: Alper AKÇA – alper@ayder@org.tr 
Katılımcı ve Gözlemci Analizleri: Tanyel SÜZER ve Sevda BAYSAL 
 

Alternatif Yaşam Derneği / Ekip 

Ercan Tutal –  AYDER Yönetim Kurulu Başkanı, Mentor, Eğitmen 
Alper Akça – Proje Koordinatörü, Eğitmen 
Tanyel Süzer – Eğitim Direktörü, Eğitmen 
Sevda Baysal – Kamp ve Gönüllü Lideri, Eğitmen 
Göknil Ünal – Kamp Lideri, Outdoor Eğitmeni 
Simay Baykal – Platform Asistanı 
Batuhan Özyurt – Kaptan, Dalış Eğitmeni 
Umut Servi – Dalış Eğitmeni 
Burak Taş – Outdoor Eğitmen Asistanı 
Ahmet Kalkan – Binicilik Eğitmeni / Kaş At Çiftliği 
Tacım Ali Şenol – Koordinatör / Düşler Akademisi Kaş 
Esra Kuzucu – Koordinatör / Düşler Akademisi Kaş 
Olga Blasco, Gizem Y. Yılmaz, Zeytin, Taylan Aktuğ – Atölye Eğitmenleri 
Ali Balkan – Tasarımcı 
Jerfin Erkal – Belgesel Film Görüntü Yönetmeni, kameraman 
Ares Zerunyan – Sosyal Medya Sorumlusu 
 
EMpower Vakfı 

Filiz Bikmen – Türkiye Kıdemli Program Sorumlusu, Proje Mentoru 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Elçin Er –  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı 
Handan Arslantaş – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar 
Uzmanı 
Ergin Balcı – Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Birim Yöneticisi 

Hizmet ve İçerik Destekçileri  

Prof. Dr. Gönül Kırcali İftar – Danışman, Öğretim Görevlisi / Eskişehir Üniversitesi 
Helios Danışmanlık – Dr. A. Selim Başarır, Psikiyatrist /  www.selimbasarir.com  
Tazefikir Group – Görsel İletişim Ajansı / www.tazefikir.com 
Natura Blue - Yusuf Ziya Şulekoğlu, Dalış Okulu Sahibi / www.naturablue.com 
Barış Yaşbala – Dijital Medya Danışmanı 
 
 

 

mailto:alper@ayder@org.tr
http://www.selimbasarir.com/
http://www.tazefikir.com/
http://www.naturablue.com/
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İçindekiler – INDEX  

- EKİP VE KATKIDA BULUNANLAR 

- PROJE GEREKÇESİ VE PROGRAM HEDEFLERİ 

- HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 

- KATILIMCI GRUPLAR VE ŞEHİRLER, HEDEF KİTLE 

- ÖRNEK HAFTALIK PROGRAM 

- UYGULANAN TESTLER VE ÇIKTI ANALİZLERİ 

- KULLANILAN DÖKÜMANLAR VE DİJİTAL ARŞİV 

- PİLOT ÇALIŞMA GELİŞİM RAPORU 

- “KIZLAR ATAKTA” PROJESİNDEN VE KIZLARDAN NE ÖĞRENDİK 

- EĞİTİM PROGRAMI VE UYGULAMA İÇERİKLERİ 
o KAMPÇILIK 

o KEŞİF DALIŞI 

o BİSİKLET 

o YÜKSEK PARKUR 

o KİŞİSEL GELİŞİM MODULLERİ 

 MODUL 1: İLETİŞİM SANATTIR 

 MODUL 2: KİMİM BEN? 

 MODUL 3: GELECEK AĞACI 

o ORYANTİRİNG 

o TREKKİNG 

o BİNİCİLİK 

o YOGA VE SABAH SPORU 

o AÇIK DENİZDE YÜZME 

o SANAT, JUGGLING VE RESİM ATÖLYESİ 

o DANS VE RİTİM ATÖLYESİ 

- GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME ANALİZİ 

- PROJE KOORDİNATÖRÜ YORUMU 

- EĞİTİM DİREKTÖRÜ VE KAMP LİDERİNİN YORUMLARI 

- GÖRSEL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 

- DÜŞLER AKADEMİSİ KAŞ HAKKINDA 

- BASIN BÜLTENİ 

- 2016 PROGRAMI İÇİN ÖNERİLER 

- ŞEHİR ŞEHİR GRUP ANALİZLERİ 

- PROJE LANSMAN AFİŞİ 
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PROJENİN GEREKÇESİ: 

Kızlar Atakta Projesi 12-18 yaş arasındaki sosyal dışlanmaya maruz kalmış engeli 

olan/olmayan genç kızların spor, doğa ve takım çalışmasının etrafında eğitimden geçmelerini 

sağlayarak zihinsel ve fiziksel kapasitelerini arttırılması yoluyla ergenlik sonrası dönemde de 

yüksek motivasyonlu, kendine güvenen, cesaretli ve girişimci genç kızlar olarak  toplumda yer 

almalarını hedeflemektedir. 

Proje, genç kızların kendilerine güvenlerini en çok kaybetme riski taşıdıkları ergenlik 

döneminde güçlü yönlerinin farkına varmaları, geliştirmeleri ve ifade etmeleri konusunda 

güçlendirilmeleri; birey olarak kendini geliştirme, topluluk içinde kendini ifade etme; doğa 

içinde spor etkinlikleri, yaratıcı sanat ve grup deneyimleri ile kültür ve çevre ilişkisini 

edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Bu program, klasik eğitim sisteminin yanında kısa dönemli kişisel gelişim için olanak 

sunmaktadır. 12-18 yaş arası sosyal dezavantajlı genç kızların özgüven, spor kültürü, 

bütünleşme, sosyal girişimcilik konularında genç yaşta yönlendirilmeleri; toplumda seçecekleri 

rollerde, kendilerini ifade ediş biçimlerinde, kariyer seçimlerinde ve diğer sosyal alanlarda en 

önemli destekleyici unsurlardır.  

Kızlar Atakta projesinin kritik noktası genç kızların yüksek motivasyon ve istekle “denemeye 

evet” diyebilecekleri bir özgüveni kazanmalarını sağlamaktır. Doğada yapılacak grup 

çalışmaları, hedef odaklı spor aktiviteleri başarmak, çalışmak ve iletişim kurmak için genç 

kızların ihtiyaç duyduğu fiziksel ve duygusal tatmini sağlar. 

PROGRAM HEDEFLERİ: 

 Doğa ve spor aktiviteleri içinde diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla kendilerini 

tanımalarını sağlamak, 

 Engeli olan ve olmayan genç kızların birlikte yapacakları etkinliklerle sosyal hayata tam 

katılım ve sosyal bütünleşmeye katkıda bulunmak, 

 Liderlik yönlerini ortaya çıkararak güçlenmesini sağlamak, 

 Karar alma ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, 

 Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler geliştirme becerilerini geliştirmek,  

 Sosyal girişimci algısını güçlendirerek liderlik potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, 

 Güvenli ortamlarda risk alarak kendilerini keşfetmelerinin yolunu aydınlatabilmek, 
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 Çevre ve doğaya saygı ve bilinç oluşmasına olanak sağlamak, 

 Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci aşılamak,  

 Doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile hayatlarında kullanabilecekleri beceriler elde 

etmelerini sağlamak, 

 Farklı sosyo-ekonomik statülerde ve bölgelerde yetişen genç kızların bir araya gelerek 

çok kültürlü paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak, 

 Fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde de var olabileceğini göstererek 

toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak.  

PROJENİN HEDEFLERİ ve GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER : 

 Türkiye’nin çeşitli illerinden 12-18 yaş arası 25 engeli olan ve 75 engeli olmayan,   

sosyal açıdan dezavantajı bulunan toplam 100 genç kız, açık hava(outdoor) sosyal 

aktivitelerinin ağırlıklı olduğu eğitim programına alınması hedeflenmiştir. 

Gerçekleşen: 12-18 yaş arası 12 engelli 75 engeli olmayan, sosyal hizmetlere bağlı genç 

genç kız kabul edilmiştir. Türkiye’nin 7 farklı ilinden katılımcılar gözetmenleri eşliğinde 

gelmiştir. 

 Kamp programı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Antalya/Kaş, Düşler 

Akademisi Köy Akademisi’nde uygulanacaktır. 

Gerçekleşen: Kamp programı projenin onayı Haziran ayında gelmiş olması ve araya 

Temmuz ayında Ramazan’ın girmesi akabinde de Ramazan bayramının geçirilmiş 

olmasından dolayı ancak 3 Ağustos tarihinde ilk grup kabulü başlamıştır. Süre kaybını 

telafi etmek amacıyla kamp katılımcı sayısı 12’ye çıkarılmıştır. 

 Kamp programında; kaya tırmanışı, doğada zaman geçirmek ve doğa sporları, 

gökyüzünü tanıma, deniz sporları, doğada sanat, gücünü ve kendini keşfetme, takım 

olmayı öğrenme vb. konu başlıkları psikologlar, gönüllü ve uzman eğitmenler eşliğinde 

verilecektir. 

Gerçekleşen: Program oluşturma aşamasında Helios Psikolojik Danışmanlık firmasının 

katkısı ve yönlendirmesiyle bu konu başlıklarında içerikler hazırlanmış ve zengin bir 

eğitim akışı hazırlanmıştır. Program örneği ve uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir. 

 Genç kızlar kendilerinin seçeceği faaliyetlere katılacağı için etkinliklerin katılımcıları 

zorlayıcı bir yönü yoktur. 

Gerçekleşen: Kızlar Atakta programı sırasında hiçbir genç kız faaliyetlere zorlanmamış, 

katılmak istemeyenlere alternatif faaliyetler sunulmuştur. Programın tümünü geri 

çeviren hiçbir katılımcı olmamış. 3 katılımcı yüksek parkura girmek istememiştir.  

 Kamp programı; temel ilk yardım, temel sağlık ve beslenme, engeli olan bireylerle 

iletişim, liderlik ve takım çalışması, çocuk, kadın ve engelli hakları, sportif etkinlikler,  

problem çözümü ve risk yönetimi vb. konulardan oluşmaktadır. 

Gerçekleşen: Temel ilk yardım ve sağlıklı beslenme hariç diğer başlıkları tamamlayan 

içerikler programa dahil edilmiştir. Uygulayamama sebebimiz zaman yetersizliğidir. 
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Sağlıklı beslenme ve temel ilk yardım eğitimleri projenin gelecek seneki eğitim 

modüllerine eklenecektir. 

 Projenin gerçekleştirileceği kamp boyunca psikologlar katılımcılarla ilgili genel 

gözlemde bulunacak ve genç kızların danışmak istediği konularla ilgili danışmanlık 

hizmeti verecektir. 

Gerçekleşen: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gruplar bakanlık yetkililerin 

talebi doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmetine dahil edilememiştir. Her grubun 

bağlı olduğu enstitüde bu hizmet sunulduğu için bu alana girilmesi ve paralel psikolojik 

danışmanlık verilmesi sakıncalı bulunmuştur. Bunun yerine grup sorumlusu olan sosyal 

hizmetler uzmanlarına bireyler hakkında yüz yüze geri bildirim yapılmıştır. 

  Yazın ve kışın ayrı olarak toplam 10 ayrı kamp aktivitesi gerçekleştirilecektir. 

Gerçekleşen: 3 Ağustos 2015 tarihinden başlayarak okulların açılacağı haftaya kadar 7 

grup sığdırılabilmiştir. Daha sonra milli eğitim bakanlığının aldığı kararla okulların 

açılma tarihi ertelenmiş bu fırsattan yararlanılarak bir grup daha kabul edilmiştir. Yani 

toplam 8 grup ve dağınık tarihlerde Kaş bölgesinden genç kızlar katılımcı olmuştur. 

 Projenin uygulanış biçimi dönemsel kapalı ve açık hava kampları ve günlük grup 

aktiviteleri şeklindedir. Her dönemin sonunda uzman eğitmenlerin ve kamp liderlerinin 

raporları yayınlanacaktır.  

Gerçekleşen: Pilot çalışmada uygulanan sistem açık hava deneyimi yani dönemsel 

kamp aktivitesidir. Her grubun ayrıldığı gün gönüllüler ve proje ekibi tarafından grup 

değerlendirmesi ve arşiv çalışması yapılmıştır. Grup arşivine Kızlar Atakta Gdrive 

altından ulaşılabilir. 

 Proje resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sistematik kaynak 

yayını yapılacak ayrıca çeşitli basılı broşürler ile desteklenecektir. Kaynaklar e-kitap 

şeklinde indirilebilir biçimde açık kaynak olarak www.kizlaratakta.org web sitesi 

üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Gerçekleşen: Pilot çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve içerik ayrıca genç kızları ve 

kadınları güçlendirme ile ilgili yayınlar web sitesinin Faz2 aşamasında “Kaynaklar” 

başlığı altında yayınalacaktır. Hedeflenen tarih: 15 Ocak 2016 
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ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Gönderilen Gruplar 

 

 

 

 

 

KIZLAR ATAKTA PİLOT PROJE KAPSAMINDA T.C. AİLE VE SOSYAL 

POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

BAĞLI SEVGİ EVLERİ VE ÇOCUK DESTEK MERKEZİLERİNDEN 7 GRUP 

DAVET EDİLMİŞTİR. SON GRUP İSE KAGİDER İŞBİRLİĞİ İLE SOMA KADIN 

KOOPERATİFİ OLMUŞTUR. 

 

Kızlar Atakta Grup Şehir Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Kızlar Refakatçi Misafir Gönüllüler Staff Çadır
 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Tokat 3.8.2015 9.8.2015 12 2 0 6 4 12

 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kırıkkale 10.8.2015 16.8.2015 10 2 2 6 4 12

 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eskişehir 17.8.2015 23.8.2015 11 2 0 6 4 12

 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sakarya 24.8.2015 30.8.2015 12 2 0 6 4 12

 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Konya 1.9.2015 7.9.2015 12 2 0 6 4 12

 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Adıyaman 8.9.2015 14.9.2015 10 2 2 6 4 12

Vodafone Vakfı Kagider SOMA Muğla Soma 16.9.2015 21.9.2015 10 2 0 6 4 12

 SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Antalya 2.10.2015 4.10.2015 6 3 0 2 4 12

AYDER Kaş Milli Eğitim Antalya 3.8.2015 21.9.2015 4 0 0 0 4 12

Toplam 87 17 4 44 4 12
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GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEK HAFTALIK PROGRAM  

 

 

 

 

 

07:45-08:30 Sevda ile Sabah Sporu
07:30-

08:00 Sevda ile Sabah koşusu!

08:30-09:00 Kahvaltı
08:15-

08:45
Kahvaltı

AC ve KA yaşam biçimi 

katıl ımcılara anlatıl ır, Akademi 

oryantasyonu için tesis 

gezdiril ir. Yemeğe kadar 

dinlenirler.

09:30-13:00 Tekneyle denize açılma ve açıık denizde 

yüzme eğitimi,  temel tekniklerin 

gösterilmesi.

09:30-

12:30
Kişisel Gelişim Atölyesi - 

"İletişim Sanattır"

13:00-14:00
Öğlen Yemek

13:30-14:30
Teknede sandviç

12:30-

13:30 Öğlen yemek

14:30-15:00

Scuba - Keşif dalışı

13:30-

15:30

15:00-16:00 Scuba - Keşif dalışı
15:30-

16:30
Zeytin i le Juggling

16:30 -

18:00 Çiğdem ile Akşam YOGASI

18:00-19:00
Akşam Yemek

19:00-20:30
Bisiklet Deneyimi

18:30-19:30
Akşam Yemek

18:30-

19:30 Akşam Yemek

20:30-22:00

Hafta öncesi proje 

değerlendirme, anket ve belgesel 

çalışması.*

19:30-21:00

Voleybol Maçı

20:00-

22:30
Kaş antik tiyatro ve çarşı gezisi

22:30
Yatış

20:00-22:30
Yatış

22:30
Yatış

07:45-08:30
Çiğdem ile Sabah Yogası

08:30-08:45
Sevda ile Sabah sporu !

07:45-

08:30 Çiğdem ile Sabah Yogası

09:00-09:30
Kahvaltı

08:45-09:30
Kahvaltı

09:00-

09:30 Kahvaltı

09:30-12:30
Kişisel Gelişim Atölyesi - "Kimim 

Ben?"
09:30-12:00

Yüksek parkur geçisi. OUTDOOR açık 

hava deneyimi.

09:30-

12:00

Kişisel Gelişim Atölyesi - 

"Gelecek Ağacı"

12:30-13:30
Öğlen Yemek

12:00-13:00
Öğlen Yemek

12:00-

13:00 Öğlen Yemek

13:30-15:00

Sanat atölyesi i le her grup 

büyük bir tablo yapacak, proje 

sonunda 8 büyük tablo ortaya 

çıkacak.

13:00-15:00
Yüksek parkur geçisi. OUTDOOR açık 

hava deneyimi.

13:00-

14:00

Akademide Genel Temizlik

15:00-15:30
Serbest zaman

14:30-

16:00 Kaş Belediyesi Plaj

15:30-17:00
At çiftl iği Etkinliği !

16:00-

18:00 Kaş Belediyesi Plaj

17:00-18:30
At çiftl iği Etkinliği !

18:00-

19:00 Akşam Yemek

18:30-19:30
Akşam Yemek

18:30-19:30
Akşam Yemek

19:00-

21:30 SON GECE EĞLENCESİ

19:30-21:00
Gece Yürüyüşü Uyuyan Dev

19:30-21:00
Film izleme ve sohbet

21:30-

22:30

Değerlendirme, sesli  ve görsel 

kayıt, raporlama

20:00-22:30
Yatış

20:00-22:30
Yatış

22:30-

24:00 Yatış

04.09.2015 Cuma

15:30-18:00 Deniz etkinliği Akçagerme

05.09.2015 Cumartesi 06.09.2015 Pazar

Kızlar Atakta Konya MEVLANA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI

01.09.2015 Salı 02.09.2015 Çarşamba 03.09.2015 Perşembe

16:30-18:30

Zeytin i le Juggling Atölyesi

Doğa sporları, açık hava 

etkinlikleri ve bölge hakkında 

bilgilendirme, doğada yaşam 

biçimleri ve püf noktaları 

hakkında uygulamalı sunum 

(uyku tulumu kullanımı, mat 

nedir, i lkeler atölyesi, l iderlik 

oyunu) YERLEŞTİRME !

Karşılama

09:00-11:00

14:00-16:00

16:30-

18:30 Orienteering - doğada yürüyüş ve 

yön bulma oyunu.
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Uygulanan Testler ve Çıktı Analizleri için Kullanılan Malzemeler 

1. Beck Umutsuzluk Ölçeği – anket http://www.slideshare.net/secret/aljPXjTZn4s4t4  

2. Yaşam Doyumu Ölçeği-anket http://www.slideshare.net/secret/2fmSSYzhF52vLm  

3. Katılımcılarla program öncesi ve sonrası testler/ses kaydı (Ses kayıtları: Kızlar 

Atakta gdrive)   

4. Proje boyunca video belgesel kaydı ve röportajlar  

https://www.youtube.com/channel/UCHkDq5pGvx1dz3UyPPeLVnQ/videos  

5. Katılımcılardan toplanan günlükler (Arşiv için: Kızlar Atakta gdrive) 

6. Atölye çalışmalarından resim, çizim gibi kalan dokümanlar  

Tümü fotoğraflandı (Arşiv için: Kızlar Atakta gdrive) 

7. Grupların ayrılmasından sonra gönderilen katılımcı anketleri (Hardcopy arşivlendi) 

8. Gözlemciler için hazırlanan değerlendirme anketi (Hardcopy arşivlendi) 

Kızlar Atakta Programı Uygulama Sırasında Kullanılan Belgeler 

Program sürdürülebilirliği için aşağıdaki belgeler ve dokumanlar hazırlanmıştır. Devamlılık alt 

yapısının geliştirilmesi için bu belge ve dokümanlar proje paydaşları ile paylaşılabilir.  

1. Proje tanıtım dosyası http://www.slideshare.net/secret/cJqewW2RXRoVg1  

2. Gönüllü Kılavuzu http://www.slideshare.net/secret/u3K21EVgv6MeG  

3. Gönüllülük Anlaşması http://www.slideshare.net/secret/1JrQhJ11xgqk1K  

4. Gönüllü  görev tanımı http://www.slideshare.net/secret/2KksgkOstqaJfo  

5. Gözlemci bilgi dosyası http://www.slideshare.net/secret/ce6Uo0ivojuP4O  

6. Eğitim programı kapsamında geliştirilen kişisel gelişim modulleri 

a. İletişim sanattır (3 saat)  

b. Kimim ben? (3 saat) 

c. Gelecek Ağacı (3 saat) 

d. Engelliliğe Doğru Yaklaşım (3 saat) 

7. Gönüllü organizasonu için online PODIO alt yapısı kullanılmıştır.  

https://podio.com/kizlar-atakta/gonullu/apps/gonullu-formu 

8. TESTLER ve ANKETLER 

Katılımcı değerlendirme formu: http://www.slideshare.net/secret/2V57jnvl6FXE6  
Gözetmen anketi: http://www.slideshare.net/secret/NjVfMBEzcPxPuM  
Katılımcı ön test: http://www.slideshare.net/secret/KMqkbjWvf9JT1V  

http://www.slideshare.net/secret/aljPXjTZn4s4t4
http://www.slideshare.net/secret/2fmSSYzhF52vLm
https://www.youtube.com/channel/UCHkDq5pGvx1dz3UyPPeLVnQ/videos
http://www.slideshare.net/secret/cJqewW2RXRoVg1
http://www.slideshare.net/secret/u3K21EVgv6MeG
http://www.slideshare.net/secret/1JrQhJ11xgqk1K
http://www.slideshare.net/secret/2KksgkOstqaJfo
http://www.slideshare.net/secret/ce6Uo0ivojuP4O
https://podio.com/kizlar-atakta/gonullu/apps/gonullu-formu
http://www.slideshare.net/secret/2V57jnvl6FXE6
http://www.slideshare.net/secret/NjVfMBEzcPxPuM
http://www.slideshare.net/secret/KMqkbjWvf9JT1V
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etkili iletişim çalışmasından 

KIZLAR ATAKTA PROJESİ PİLOT ÇALIŞMA GELİŞİM RAPORU 

Ağustos ve Eylül aylarında projenin pilot çalışmasını oluşturan birer haftalık 7 kamp ve 1 hafta 

sonu kampı olmak üzere toplam 8 kamp düzenlenmiştir. Projeye katılan ergen kızların doğa 

içerisinde kamp yaşamını deneyimleyerek, spor, yaratıcı sanat ve grup etkinlikleri yaparak, 

birey olarak kendini gerçekleştirme, topluluk içinde kendini ifade etme, doğru iletişim kurma, 

kültür ve çevre bilincini edinme gibi kişisel gelişime yönelik hedefleri kazanıp kazanamadıkları 

değerlendirilmiştir. 

Kızlar Atakta ile Hedeflenen Değişimler 

 Duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Uzman danışmanlar ve davranış bilimi sahasında çalışan 
akademisyenler ile beraber 3 yeni eğitim modülü yaratılmıştır. Her modül 3 saattir. 
Gruplar hafta boyunca toplam 9 saat bu eğitimlere katılmış, yaratıcı drama 
etkinlikleriyle gruplar halinde uygulamıştır. Eğitim modüllerinin içeriği raporun ilgili 
bölümünde açıklanmıştır. 
 

 Güvenli ortamlarda risk alarak kendini keşfetmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Yüksek parkur deneyimi başta olmak üzere bireyin riskli 
gördüğü ve zorlayıcı yönleri bulunan extreme doğa sporları faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler öncesinde eğitim direktörü tarafından sözlü olarak 
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koçluk verilmiş, faaliyet sırasında da zorlanan katılımcılara birebir yaklaşımla özel 
destek sağlanmıştır. Yüksek korkusu olan, denize giremeyen, böcekten korkup çadırda 
kalamayan katılımcılar gibi çok sayıda genç kıza bu korkularını yenebilecekleri 
yaşayarak öğrenme felsefesiyle ortaya konmuştur.  
 

 Doğa ve spor aktiviteleri içinde fiziksel gücü geliştirmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Kızlar Atakta programına katılan genç kızlara daha ilk gün 
fiziki olarak zorlayıcı ama bir o kadar eğlenceli bir program deneyimleyecekleri 
anlatılmıştır. Sabah sporu ve yoga ile 7:30’da başlayan gün gece 22:00’ye kadar devam 
etmiş, 7 gün boyunca bu temponun düşmediği bir süreç yönetilmiştir.  
 

 Doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile farklı beceriler edinmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Haftalık programa bilinen spor faaliyetlerinin yanı sıra ilk 
defa tanışacakları etkinlikler özellikle eklenmiştir. 87 katılımcının 82’si ilk defa 
oryantiring parkuruna girmiştir. Tüm katılımcılar hayatlarında ilk defa pusula 
kullanmayı öğrenmiştir. Trekking faaliyeti gece yapılmasının sebebi de budur; kafa 
lambası kullanmayı öğrenmişler, ay ışığında grup yürüyüşü deneyimini ilk defa burada 
yaşamışlardır. Atölye çalışmaları da bu yöndedir; juggling atölyesi gibi 3 top çevirmek, 
sanat atölyesini sokakta yapmak, çadırda kalarak yaşam alanı yaratmayı öğrenmek gibi. 
 

 Çevre ve doğa bilinci oluşturmak. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: İlk gün verilen Düşler Akademisi oryantasyon ve kampçılık 
eğitiminin içinde sürdürülebilirlik, güneş enerjisi, atıkların geri dönüşümü ve doğaya 
saygı konuları işlenmiştir. Kamp haftası boyunca çevre ve doğa bilinci tüm açık hava 
faaliyetlerinde gündemde kalmıştır. Örneğin at çiftliğine binicilik faaliyeti için gidildiği 
gün, akademi ve çiftlik arasında kalan köy yolu üzerinde çöp toplama ve geri dönüşüme 
ayırma faaliyeti de eklenmiş böylece katılımcıların hem aksiyon almaları hem de 
bilinçlenmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca belirtmeliyiz ki Düşler Akademisi Kaş tesisinin bu 
projenin ev sahibi olması, müthiş bir doğa içinde ormanlar ve tarlalarla çevrili olması 
başlı başına bu hedefe hizmet etmiştir. 
 

 Liderlik becerilerini geliştirmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Her grup toplamda 7 final gecesi için akademi sahnesinde 
gösteriler organize etmiştir. Gruplar kendi içinde iş bölümü yapmıştır ve farklı farklı 
kabiliyetler öne çıkmıştır. Grubun son gecesi yapılan dans, müzik, tiyatro, skeç vb. 
sahne gösterilerine gönüllü ablalar da koçluk yaparak destek vermiştir. Ayrıca 
gösterilerin içinde de yer almıştır. Yüksek parkur ve oryantiring faaliyetleri de liderlik 
becerilerini geliştiren akışlar içerir.  
 

 Karar alma ve sorun çözme becerilerini geliştirmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Kızlar Atakta projesine katılan tüm gruplar o haftanın 
yaşam ilkelerini kendileri oluşturmuştur. Eğitim diretörünün mentorluğunda yapılan 
ilkeler çalışması aynı zamanda bir görsel afiştir. Yazılı olarak da arşivlenmiştir. Bu 
faaliyette amaç katılımcıların kendi koydukları pozitif yaşam kuralları içerisinde sevgi 
dilini ve saygı kurallarını içselleştirmeleri, bu kurallarda yaşanacak sorunları kendi 
dinamikleri ile çözebileceklerini göstermektir. Ayrıca bu başlıktaki hedefin doğrudan 
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alanına giren “Kimim Ben” eğitim modulu 3 saat süren ve içinde yaratıcı drama oyunları 
bulunan bir kişisel gelişim setidir. Tüm katılımcılar ve gönüllüler bu eğitimi almıştır. 
 

 Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretebilmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: “İletişim sanattır” eğitim modülünde bu konu işlenmiştir. 
Yaratıcı drama kullanılarak gruplara ayrılan katılımcılar kadın erkek toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği vakalarından yola çıkarak yaratıcı çözümler bulabilecekleri oyunlarla 
tanışmıştır. 
 

 Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci geliştirmek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Düşler Akademisi Kaş tesislerinde aynı zamanda 
Alternative Camp projesi eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Türkiye’nin en uzun soluklu 
projelerinden biri olan ve engelli bireylerinspor yoluyla entegrasyonunu amaçlayan 
projede en az 20 engelli birey Kızlar Atakta katılımcıları ile aynı ortak alanları kullanmış, 
final gecelerinde ortak gösteriler yapmıştır. Yemek servisi ve mutfak operasyonunu 
katılımcılar ve gönüllüler beraber koordine etmiştir. Profesyonel çalışan sadece 1 aşçı 
olmuştur. Zihinsel ve bedensel engellilerin ağırlıkta olduğu gruplara Kızlar Atakta 
katılımcıları gönüllü olarak yardımcı olmuştur. Bu kapsamda katılımcı kızlara 
“engelliliğe doğru yaklaşım” eğitimi de bu konuda uzman olan Tanyel Süzer tarafından 
verilmiştir. 
 

 Diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla kendilerini tanımalarını sağlamak. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: “İletişim Sanattır” eğitim modülü bu hedefe yönelik içerik 
sunmaktadır. Proje uygulamalarının kalbinde rol model gönüllü kadınlar olduğundan 
gruplar çok yönlü ve karmaşık iletişim matematiğini hafta boyunca yaşamak 
durumunda kalmıştır. Program eğitmenleri bunu özellikle hedeflemiş ve bu süreci 
yönetmiştir. Katılımcı kızların gönüllü ablalarıyla olan etkileşimleri, sosyal hizmet 
sorumlularıyla, proje eğitmenleriyle, grup içindeki arkadaşlarıyla, Düşler Akademisi Kaş 
tesisindeki diğer gönüllülerle ve görevlilerle, Alternative Camp’a gelen kadın/erkek 
farklı yaş grubundan engelli bireylerle olan iletişimleri bu çerçevede değerlendirilebilir. 
Şunu da belirtmek gerekir ki iki kişilik çadırlarda kalan katılımcılar partnerlerini 
kendileri seçememiş ve eğlenceli tanışma oyunu ile rastgale dağıtılmışlardır. Bu da yeni 
ilişkiler geliştirmeleri konusunda onları teşvik etmiştir. 
 

 Farklı ve çok kültürlü paylaşımlarda bulunmak. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: Akademi tüm proje boyunca 20 farklı ülkeden gönüllüye 
ev sahipliği yapmıştır. Bu gönüllüler Kızlar Atakta projesi boyunca dönüşümlü olarak 
farklı pozisyonlarda yönetişim içinde yer almıştır. Akademiye gelen 40 kişilik 
work&travel grubu da bu etkileşimin bir parçası doğal olarak olmuştur. Tesis içinde 
konuşulan ikinci dil İngilizcedir ve bu durumdan etkilenen Kızlar Atakta gruplarından 
biri İngilizce ders talebinde bile bulunmuştur. Türkiye’nin ve Dünya’nın çok farklı 
bölgelerinden gelen insanların bir arada yaşadığı bir ortam olarak Düşler Akademisi Kaş 
tesisi sosyal kapsayıcı toplumsal dönüşüm projelerine ev sahipliği yapmaktadır. 
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 Erkeklere biçilmiş fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde var olabileceğini 

göstermek.  

Hedefe Yönelik Faaliyetler: “Kimim ben” kişisel gelişim eğitim modülünün odaklandığı 
konulardan biridir. Modül içinde video gösterimleri ile kadınların başarılı olduğu sıra 
dışı faaliyetler gösterilmiş ve üzerine beyin fırtınası yapılmıştır. Ayrca Orkid’in Dünya’da 
ses getiren başarılı kampanyası “kız gibi” video gösterimi ve UN Women “heforshe” 
kampanyasının tanıtımı ve içeriği yuvarlak masa mantığında tartışılmıştır. Şunu da 
belirtmekte fayda var ki; gerek Kızlar Atakta program içeriğindeki spor alanlarının 
zorluğu ve çekilen tanıtım filmleri(motocross binen 12 yaşındaki Çağla gibi) bu ana 
tema etrafında belirlenmiştir. Tanıtım filmlerini izlemek için www.kizlaratakta.org 
 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini özümsemek. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler: “Kimim Ben” ve “Gelecek Ağacı” kişisel gelişim eğitim 
modüllerinin yer verdiği konulardan biridir. Programın tamamı bu hedefe yönelik 
kavram ve anlayış geliştirmek için kurgulanmıştır. Sadece kız çocuklarının kabul 
edilmesi, güçlü ve tecrübeli rol model kadınların gönüllü olarak yer alması, proje 
sloganı olarak “kızlar atakta, gücünün farkında” repliğinin seçilmiş olması gibi 
toplumsal cinsiyet eşitliğine doğrudan ve etkili göndermeler yapılmıştır. Katılımcıların 
gerçekleştirdiği final gecesinde birebir onların ağzından toplumsal cinsiyet eşitliğine 
pozitif bakış açısı kazandıklarını izleyebilirsiniz. 

 

 

http://www.kizlaratakta.org/
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Uygulanan kamp programında ilk adım projenin gerçekleştirildiği sahaya giriş yapan 

katılımcıların, projede yer alan gönüllüler tarafında güler yüzle karşılanması, katılımcılar ile 

gönüllülerin bir oyun eşliğinde tanışması olmuştur. Ergen kızların gönüllülerle ortak 

sorumluluk taşımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ilk grup çalışmasında kamp süresince 

bireylerin uyması beklenen kuralların ve ilkelerin birlikte belirlenmesi sağlanmıştır. Saygı, 

nezaket, doğayı koruma gibi evrensel değerler konusunda farkındalık oluşturulmasının 

hedeflendiği oturum ile katılımcıların kendileri için hangi yaşam ve ilişki standartlarını 

belirledikleri gözlenmiştir.       

Katılımcıların projeden ne ölçüde faydalandıklarını belirlemek amacıyla Amerikan Kampçılık 

Federasyonu’nun hazırlamış olduğu ön ve son testler uyarlanarak Kızlar Atakta projesinde 

kullanılmıştır. Katılımcılar bu testleri kampa katıldıkları gün ile kamptan ayrıldıkları gün 

doldurmuşlardır.  

Ön test ve son testlerin sonuçları değerlendirildiğinde bireylerin başkalarına göre kendilerini 

nasıl algıladıklarına yönelik sorulara verdikleri cevaplarda olumlu bir artış görülmektedir. 

“Pozitif kimlik” kategorisinde ele alınan “(1) insanlar eğlenceli biri olduğumu düşünür” ve “(13) 

insanlar çevrelerinde olmamdan hoşlanır” ifadeleri için tamamen katılıyorum cevabında 

12’den 16’ya ve 15’ten 23’e artış olmuştur.       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokat Grubu: 

Kullanılan yerlerin 

temiz tutulması. 

 

Kırıkkale Grubu: 

Güzel sohbetler. 

Gece sessiz olmak. 

Eskişehir Grubu:  

Saygı çerçevesinde 

insanlarla 

kaynaşmak. 

Konya Grubu: 

Gönüllü katılım. 

Pozitiflik / Güler 

yüz. 

Sakarya Grubu: 

Herkes birbirine 

yardım etsin (İş 

bölümü). 

Adıyaman Grubu: 

Güven. 

Yardımlaşmak. 

Empati kurmamız. 
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Sosyal becerilerin değerlendirildiği “arkadaş edinme” kategorisinde yer alan “(9) yeni 

tanıştığım insanlarla sohbet etmeyi severim”, “(4) yaşıtlarımla iyi anlaşırım” ve “(18) benden 

farklı insanlarla iletişim kurarım” ifadelerinde “katılırım” ve “tamamen katılırım” cevaplarında 

belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Sosyal becerilerin gelişimi konusunda katılımcıların sözlü 

ve yazılı değerlendirmelerinde kullandıkları “ben bazı kişilerle hiç arkadaş olacağımı 

zannetmiyordum, şimdi onları kazandım”, “ben mesela, hiç tanımadığım kişiyle iletişim 

kuramazdım, buraya gelince her şey çok farklı oldu” ifadeleri ön test son test 

değerlendirmesindeki artışı destekler niteliktedir.   

Genç kızların kendilerine güvenlerini en çok kaybettikleri dönem olan ergenlik döneminde 

güçlü yönlerinin farkına varmaları, bunları geliştirmeleri ve ifade etmeleri konusunda 

güçlendirilmeleri hedefiyle ortaya çıkan Kızlar Atakta projesinin en öncelikli hedeflerinden biri 

“özgüven” duygusunun kazandırılması olmuştur. “Özgüven (temel güven)” kategorisi için 

belirlenen beş madde kişisel gelişim atölyelerinde tartışılmakla birlikte kamp süresince yapılan 

etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ön koşul niteliğinde olmuştur.  

Gece yürüyüşü, yüksek parkur, yüzme ve dalış gibi düzenlenen doğa sporları etkinliklerinde 

korkularını konuşmak yerine kendilerine bir şans vermeleri ve inandıkları takdirde etkinliği 

başarıyla tamamlayacakları konusunda telkinde bulunulan katılımcılardan daha fazla sayıda 

kişi “özgüven” kategorisindeki sorulara ilk teste oranla son testte olumlu yanıt vermiştir. “(11) 

Doğru karar verme konusunda kendime güvenirim”, “(17) kendime güvenirim”, “(15) kendimi 

güvende hissederim”, ifadelerinde büyük oranda artış olmuştur. Bu kategoriye ilişkin sorularda 

olumlu yönde bir artış olması, katılımcıların kampa ve projeye ilişkin “buradan hangi bilgi, 

tecrübe, duygu alarak gidiyorsunuz?”  sorusuna verdikleri “burası, cesur olmayı, imkansızın 

olmadığını, korkunun gereksiz olduğunu öğretti”, “buradan cesaret, özgüven alarak 

gidiyorum”, “artık hayatımda korkuya yer yok” cevaplarla desteklenmektedir.  

Özgüven oluşumunu destekleyici en önemli gelişim özelliklerinden biri olan “bağımsızlık”,  

“(21) kendi başıma bir şeyler yapmayı severim” ifadesi ile değerlendirilmiş olup, “tamamen 

katılıyorum” cevabında en fazla sayıda artışın olduğu (21’den 31’e) maddelerden biridir.  

Projenin kişisel gelişim eğitim içeriği Kızlar Atakta için geliştirilmiş olup; “iletişim sanattır”, “ben 

kimim?”, ve “gelecek ağacı” olmak üzere üç modülden oluşmaktadır. Eğitim oturumları 

katılımcıların aktif bir şekilde rol alabileceği tartışma, beyin fırtınası, grup çalışması, soyun, 

simülasyon, yaratıcı drama, video gösterimi ve doğrudan anlatım gibi çeşitli öğretim  
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yöntemlerinden oluşmaktadır. Eğitim içerikleri grupların yaşadıkları tecrübeler, kültürel 

faktörler ve gelişim özellikleri dikkate alınarak her hafta gerekli uyarlamalar yapılarak 

uygulanmıştır.  

İlk eğitim oturumlarında zayıf, saldırgan ve güçlü iletişim türlerinin neler olduğu hakkında 

konuşulmuş; oyun, simülasyon ve yaratıcı drama çalışmalarıyla katılımcıların iletişimin ana 

unsurlarını fark etmeleri ve yaşadıkları olumsuz tecrübeleri güçlü iletişime yönelik çözüm 

önerileriyle ele almaları sağlanmıştır. Kullanılan ölçekte “iletişim” kategorisini oluşturan “(3) 

kendimi istediğim gibi ifade ederim”, “(2) insanlarla iletişim başlatırım” ifadelerinde olumlu 

yönde bir artış olmuştur. Katılımcılara “hayır” demenin bireysel bir hak olduğu, başkalarının da 

bize hayır diyebileceği ve buna saygı göstermek gerektiği vurgulanmış; bir katılımcı sahne 

performansında kampta kazandığı en önemli davranışlardan birinin “istemediği şeyleri 

reddetmeyi öğrenmek” olduğunu belirtmiştir.  

İkinci eğitim modülünde ergenlik dönemi cinsel gelişim süreçleri ile toplumsal cinsiyet rolleri 

konuları ele alınmıştır. Katılımcıların kişisel özelliklerini fark ve kabul etmeleri ile bu özelliklerini 

doğru şekilde kullanarak gerekli durumlarda sorumluluk almaları, hayal ettiklerini 

gerçekleştirmeleri ve güçlü birey olmak için mücadele etmelerinin önemi vurgulanmıştır. 

Ölçme aracında yer alan “(25) insanları bir etkinlik için bir araya getiririm”, “(19) grup 

etkinliklerine liderlik etmeye yardımcı olurum”, “(14) bir etkinlikte liderlik için arkadaşlarım 

beni seçer”, ve “(5) iyi bir liderim” ifadelerinde “katılırım” ve “tamamen katılırım” cevaplarında 

artış görülmüştür. Bu cümlelerin yanında “(8) bir etkinliğe liderlik etmek konusunda yeterince 

iyi değilim” olumsuz ifade için katılımcıların yine “katılırım” cevabını tercih ettikleri gözlenmiş, 

buradaki negatif eğilim “iletişim” kategorisindeki diğer maddelerle çelişki yaratmıştır. 

Katılımcıların simülasyonlar ve grup çalışmalarındaki perfromansları liderlik rolünü daha fazla 

üstlenmeye başladıklarını, grupta lider olan kişiyi izleme konusunda daha uyumlu 

davrandıkları gözlemlenmiştir. 

Üçüncü eğitim oturumunda sanat etkinlikleri ile geleceği planlama ve hedef belirleme konuları 

üzerinde durulmuş olup, geleceğimizi planlarken hangi değer yargılarının temel alındığı 

tartışılmıştır. Bu doğrultuda “(16) kurallara uyarım”, “(20) kazanmak yerine adil mücadele 

etmek daha önemlidir”, “(10) çevremdeki insanlara nasıl yardım edeceğimi düşünürüm”, “(12) 

başka insanlara yardım ederim”, “(24) başıma iyi şeyler gelir” ve “(22) önümde güzel bir hayat 

var” maddelerinde olumlu yönde artış olduğu görülmüştür. Gelecekte yapmak istedikleri 
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işlerin ve kazandıkları parayı nasıl kullanmak istediklerinin paylaşıldığı eğitim oturumlarında 

tüm gruplarda katılımcıların büyük bir çoğunluğu yetişkin olduklarında ihtiyaç sahibi bireylere 

bağış yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Özellikler Düşler akademisi Kaş tesislerinde engelli 

bireylerle ortak bir yaşam alanını paylaşan katılımcıların engellilik konusundaki 

farkındalıklarının arttığı gözlenmiştir.   

Projenin uygulama alanın olan Düşler Akademisi Kaş’ın temel konseptlerinden olan ekolojik 

yaşam bilinci tüm katılımcılara fark ettirilmeye çalışılmış olup, kampçılık eğitimleri doğaya 

uyum sağlama ve saygı gösterme temasında ele alınmıştır. Katılımcılar organik atıklar ile geri 

dönüştürülebilir ürünleri ayırmışlar, belirli günlerde çevre temizliği yaparak katkı 

sağlamışlardır. “Çevre bilinci” kategorisinde yer alan sorulara bakıldığında “(6) geri 

dönüşümün önemli olduğuna inanıyorum, “(23) doğaya değer veririm” maddelerinde 

tamamen katılıyorum cevabında belirgin bir artış (33-39; 32-42) görülmüştür. 

Kullanılan değerlendirme ölçeğinde elde edilen veriler ile projede yer alan gönüllülerin ve 

proje ekibinin gözlemleri dikkate alındığında uygulanan bir haftalık eğitim programı ile Kızlar 

Atakta projesi için belirlenen hedeflerin büyük oranda gerçekleştiği görülmektedir.  
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ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ  “KIZLAR ATAKTA” PROJESİ SÜRECİNDE NE ÖĞRENDİ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDER, KURULDUĞUNDA BUGÜNE YÜRÜTTÜĞÜ TÜM PROJELERİNDE 
“SOSYAL KAPSAYICILIĞI” TEMEL ALMAYA DEVAM ETMİŞ, SOKAK 

ÇOCUKLARI GİBİ DEZAVANTAJLI BİREYLERDEN, HER YAŞ VE ENGEL 
GRUBUNDAN İNSANLARA, BİNLERCE KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR. 

BU SÜREÇTE KADIN/ERKEK AYRIMI YAPMADAN HEDEFİMİZİ 
BELİRLEMİŞKEN İLK DEFA KIZLAR ATAKTA PROJESİ İLE TOPLUMSAL 

CİNSİYET AYRIMI SORUNUNA YEP YENİ BİR PROJEYLE ÇÖZÜM 
ÖNERMİŞ OLDUK. BU PREOJEDE AYDER İLKELERİ IŞIĞINDA SAHA VE 
GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ  DENEYİMİMİZİ KULLANDIK. SPOR ENTEGRASYON 

PROJESİ OLAN ALTERNATİF KAMP VE SANAT YOLUYLA TOPLUMSAL 
DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLEYEN DÜŞLER AKADEMİSİ  PROJELERİNİN 

BİRİKİMLERİNDEN EĞİTİM PROGRAMINI OLUŞTURURKEN FAYDALANDIK. 

SOSYAL HİZEMETLERE BAĞLI DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ 
GENÇLERLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTIK FAKAT  SADECE KIZ 

ÇOCUKLARINI HEDEFLEMEK AYDER İÇİN YENİ BİR DENEYİM ALANI 
OLMUŞTUR. GÖNÜLLÜ PROTFOYÜMÜZÜN %75’İ KADINLARDAN 

OLUŞMASI İSE BU SÜREÇTE LEHİMİZE SONUÇ VERMİŞTİR.  

PROJENİN AYDER EKİBİNE EN BÜYÜK KATKISI TOPLUMSAL CİNSİYET 
AYRIMI KAVRAMLARINI HEM DENEYİM YOLUYLA HEM DE SİSTEMATİK 

OLARAK ÖĞRENMİŞ OLMAMIZDIR. HAZIRLIK AŞAMASINDA ÇOK SAYIDA 
AKADEMİK ÇALIŞMAYI İNCELEME FIRSATI YAKALADIK. TÜRKİYE’DEKİ 

BENZER PROJELERİ VE SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNİ ARAŞTIRDIK. EN 
ÖNEMLİSİ İSE DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİYLE “GENÇ KIZLARI 

GÜÇLENDİRME” FAALİYETLERİNİ GÖRMÜŞ OLMAKTIR. TÜRKİYE’DEN 
ÖRNEK ALABİLECEĞİMİZ  KAPSAMLI BİR PROGRAM OLMAMASI BİZİ 

DAHA DA TEŞVİK ETMİŞTİR.  BU BAKIMDAN HER AÇIDAN KIZLAR ATAKTA 
OPERASYON SÜREÇLERİNDE PİLOT BİR UYGULAMA YAŞANMIŞTIR.  

PROJE SONUNDA BİLİYORUZ Kİ;  

GENÇ KIZLARI HEDEFLEYEREK KARMA MODELİ TERCİH ETMEMİŞ 
OLMAMIZ SOSYAL ETKİYE OLUMLU YANSIMIŞTIR. KIZLARIN ÖĞRENME 
VE DENEYİM BİRİKTİREREK BUNU HAYATLARINDA KULLANMA HIZI HER 
GRUPTA BU DEĞİŞİMİ GÖZLEMLEMİŞ OLMAK BİZİ DERİNDEN ETKİLEMİŞ 

VE ŞAŞIRTMIŞTIR. PROJE YÖNETİMİ SIRASINDA TÜRKİYE’DEKİ KADIN 
HAKLARI SORUNSALININ BÜYÜKLÜĞÜYLE YÜZLEŞMEK İSE BAŞKA BİR 

NOKTADIR. EVET, PROJENİN GEREKÇESİ ZATEN BU SORUNLARI 
ORTADAN KALDIRMAYA YARDIMCI OLMAK İSE DE İTİRAF ETMELİYİZ Kİ 
TOPLUMSAL DIŞLANMANIN CİNSİYET AYRIMI MERKEZİNDEN BU DENLİ 
DOĞALLAŞTIĞI GÜNLERİ  GERİDE BIRAKAMAMIŞ OLMAK GERÇEĞİN İLE 

SAHADA YÜZLEŞMEK KOLAY DEĞİLDİ. BU GERÇEĞE BİR DE SOSYAL 
DEZAVANTAJLI OLMA HALİ EKLENİNCE ZOR KOŞULLAR ALTINDA 

YAŞAYAN GENÇ KIZLARLA DEĞİŞİM İÇİN NE YAPABİLİRİZİ TEKRAR 
TEKRAR SORMAK GEREKTİ. SÜREÇ SONUNDA AYDER BU SORUNUN 

CEVABINI KENDİ ADINA BULDU DİYEBİLİRİZ; 

KIZLAR ATAKTA İLE YOLUMUZA DEVAM EDİP KIZ ÇOCUKLARINI VE 
GENÇLERİ DAHA İYİ BİR DÜNYA VE GELECEK İÇİN GÜÇLENDİRMEYE 

DEVAM ETMEK ZORUNDAY IZ VE AŞILACAK DAHA ÇOK YOL VAR… 
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ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ KATILIMCI GENÇ KIZLARDAN NE ÖĞRENDİ? 
 

 

 

 

 

 

TOKAT, KIRIKKALE, ESKİŞEHİR, SAKARYA, KONYA VE ADIYAMAN, ANTALYA 

ŞEHİRLERİ İLE SOMA GİBİ BÜYÜK BİR FELAKET YAŞAMIŞ SEMBOL BİR İLÇEDEN 

GELEN GENÇ KIZLARIMIZDAN HEMEN HEMEN AYNI DENEYİMLERİ ELDE ETTİK 

DİYEBİLİRİZ. ERGEN BİR GENCİN AİLE GÜVENCESİ ALTINDA OLMASIYLA DEVLET 

KORUMASI ALTINDA OLMASI TABİİ Kİ PRATİKTE BİRÇOK FARK YARATMIŞTIR. 

KATILIMCILARIN ALGILAMA ŞEKLİ, ÖĞRENME HIZI, DENEYİMLERİNİ HAYATINA 

YANSITMA VE PAYLAŞMA BİÇİMİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR, GÖSTERMİŞTİR. 

FAKAT TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMI ÖZELİNDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ 

ÖYLESİNE ORTAK BİR PROBLEM Kİ ÇÖZÜME YÖNELİK FAALİYETLERİN TEK 

AMAÇTA BİRLEŞMESİNİN DAHA ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜYORUZ . 
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BEDEN, RUH, YETENEK, DÜŞÜNCE 

KİŞİSEL DEĞİŞİM İÇİN ÇOK YÖNLÜ PROGRAM SİSTEMATİĞİ: 

BEDEN; genel sağlık bilgisi, ilk yardım, beden farkındalığı, sağlıklı yaşam (spor/beslenme), 

cinsellik bilgisi, hijyen. 

RUH; karakter, kişilik  özellikleri, cesaret, girişimci ruh, içsel-çevresel uyum(luluk). 

DÜŞÜNCE; genel bilgi ve kültür (eğitim/okuma), yöntem/metodoloji, vizyonerlik, 

bilinç/dünya görüşü. 

YETENEK; genetik aktarımlar, tutku, hırs, istek, özel eğitim, disiplin, adanmışlık, yeni kimlik. 

Eğitim modüllerinin taslak bilgisi için: http://www.slideshare.net/secret/d492qlqWgoTHam  
 

“Ergenlik” çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan, fiziksel, zihinsel ve 

duygusal birçok değişikliğin gerçekleştiği bir yaşam dilimidir. Gelişimin önemli 

basamaklarından olmakla birlikte pek çok duygusal ve davranışsal güçlük ile ilişkilidir. Çocuk 

ile yetişkin arasında yaşanan ve temelde eşit olmayan güçlere dayalı ilişkiler, ergenlikle birlikte 

yaşanan bireyleşme ve özerklik sonucunda daha eşitlikçi bir yapıya bürünmeye başlamaktadır. 

Kızlar Atakta projesinde düzenlenen doğa sporları ile resim, dans, yoga gibi etkinliklerde de 

kişisel gelişime yönelik hedefler doğal öğretim ortamlarında kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

 

 

 

PROGRAM KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMPÇILIK, KEŞİF DALIŞI,  

BİSİKLET, YÜKSEK PARKUR, TREKKİNG, ORYANTİRİNG, BİNİCİLİK,  

YÜZME GİBİ DOĞA SPORLARI DIŞINDA KAPASİTE FARKINDALIĞI 

YARATMAK AMACIYLA DANS, RİTİM VE SANAT ATÖLYELERİ 

KURGULANMIŞ AYRICA KIZLAR ATAKTA PROGRAMINA ÖZEL 3 YENİ 

KİŞİSEL GELİŞİM MODÜLÜ GELİŞTİRİLMİŞTİR. 

 

http://www.slideshare.net/secret/d492qlqWgoTHam
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PROGRAM KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM VE UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ 

 

KAMPÇILIK 

Kamp yeri seçiminden başlayarak, çadır alanının temizlenmesi, çadır kurulması, çanta düzeni 

ve kampçılıkta kullanılan temel malzemelerin tanıtımı yapıldı. Ekolojik yaşama saygı, farklı 

özelliklere sahip kişilerle birlikte yaşam konularının da önemi vurgulanmaktadır. Eğitim 

sırasında birebir malzemelerle uygulamalı olarak gösterildiği için katılımcıların kamp alanına 

alışması ve birebir merak ettiği soruların yanıtlanması bu aşamada gerçekleştirildi. Bu eğitimin 

uygulama denetimi kamp haftası boyunca eğitim direktörü, açık hava sporları eğitmeni ve 

kamp saha sorumlusu tarafından kontrol edildi.  

Kampçılık eğitim modülü grubun kampa geldiği ilk gün anlatılmaktadır. Eğitimin ardından 

çadırlara yerleşim gerçekleşmektedir. Konu başlıklarıyla eğitim planı; 

-Doğa ve insan 

-Doğa sporları 

-Kampçılık 

-Kamp yeri seçimi 

-Temel kampçılık malzemeleri 

-Çanta yerleştirme 

-Doğa yürüyüşü 

-Doğada ve kampta dikkat edilecekler 

Kampçılık yapılan anketlerde en çok beğenilen birinci faaliyet olmuştur.  

Eğitmenler: Göknil Ünal, Tanyel Süzer,  Sevda Baysal 

Eğitim dökümanı için: http://www.slideshare.net/secret/E05A2H3coYDWRE  

 

KEŞİF DALIŞI  

Katılımcılar birebir dalış eğitmenleri eşliğinde en fazla 5 metre derinliğe inerek tüplü 

dalış(scuba) tecrübesi edindiler. Eğitim akademinin açık deniz teknesinde destekçi Natura Blue 

dalış okulunun dalış sahalarında gerçekleştirildi. Ekipman ve lojistik desteği Düşler Akademisi 

ve Natura Blue dalış okulu tarafından sağlandı. Bu faaliyet özellikle grupların ikinci gününde 

http://www.slideshare.net/secret/E05A2H3coYDWRE
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sabahtan akşama kadar 2 bölüm halinde planlanmıştır. Sabah açık deniz ve yüzme faaliyeti 

öğleden sonra ise keşif dalışı şeklinde kurgulanarak katılımcılar gözlemlenmiştir. Böylece 

güvenlik riskleri dikkate alınarak önlem alınması sağlanmıştır. 87 katılımcıdan 77’si dalış 

yapmaya evet demiştir. Bu faaliyet gönüllülerin ve profesyonel dalış eğitmenlerinin koordineli 

çalışmasını gerektirdiği için en az 4 kişi açık deniz yüzme gönüllüsü olarak ve değişimli 2 

gözlemci de teknede yer almıştır. 3 dalış eğitmeni de eğitim özeti(briefing) sonrası katılımcıları 

tek tek keşif dalışına çıkarmıştır. 

Keşif dalışı yapılan anketlerde en çok beğenilen ikinci faaliyet olmuştur.  

Dalış Eğitmenleri: Ercan Tutal, Batuhan Özyurt, Umut Servi 

Yüzme Eğitmenleri: Sevda Baysal, Tanyel Süzer, Göknil Ünal, Simay Baykal, Alper Akça 

 

 

BİSİKLET 

Bu faaliyetle çocuk gelişiminin önemli bir parçası olan bisiklete binme becerisi geliştirildi. 

Bisiklet sürmeyi hiç bilmeyen 42 katılımcıya temel teknikler öğretildi. Etkinlik akşam 

saatlerinde yapıldı ve genelde gruplar bilenler ve bilmeyenler olarak 2’ye bölündü. Bilen grup 

lider eğitmenler ve gönüllüler ile birlikte doğa sürüşüne çıkarken diğer grup bisiklete binmeyi, 

bisikletin yapısını hatta lastik şişirme gibi tamir bakım bilgileri aldılar. Grup eğer başarılı bir 

süreç geçirdiyse ertesi akşam doğa sürüşüne ayrıca götürüldü. Bu faaliyet kapsamında 4 gece 

sürüşü de gerçekleştirildi. Bisiklet ekipmanları ve donanımı Düşler Akademisi Kaş 

envanterinden faydalanarak gerçekleştirilen faaliyetlerinin sonunda bakım ve onarım için bu 

alanda deneyimli uluslararası gönüllülerden destek alınmıştır. 

Eğitmenler: Sevda Baysal, Göknil Ünal, Simay Baykal, Ayşenur Babutçu 

 

 

YÜKSEK PARKUR 

Yaklaşık 6 metre yükseklikte ağaçlara sabitlenmiş çelik halat ve tahtalardan oluşturulan 

macera parkurunda katılımcılara doğa sporlarında kullanılan emniyet malzemeleri tanıtılarak 

korktukları durumlarla yüzleşmeleri ve cesaret duygularının geliştirilmesinin hedeflendiği  
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projenin en eğlenceli ama bir o kadar zor faaliyeti olmuştur. Zorluk derecesine göre 3 bölüme 

ayrılan yüksek parkurda güvenlik öncelikleri göz önünde bulundurularak tüm gün bu faaliyete 

ayrılmıştır. Mavi, Yeşil ve Kırmızı parkurlara sabah temel güvenlik prensipleri ve oyun kuralları 

gösterildikten sonra her istasyonda gönüllülerin olması ve eğitim direktörünün süreci 

yönetmesiyle katılımcıya gerektiğinde destek olarak parkuru bitirmesi teşvik edilmiştir. 87 

katılımcıdan 77’si yüksek parkurda istasyonları geçmiştir. Korkan ve/veya başaramayan 

katılımcılar ise mutlaka zipline’a(iple kayış) alınarak katılımcı olmaları sağlanmıştır. Yüksek 

parkur oyununun danışmanlığını Begonville şirketi sponsorluk desteği vererek sağlamış ve 

parkurun kullanımına eğitmenleriyle gerektiğinde katılmıştır. 

Eğitmenler: Tanyel Süzer, Sevda Baysal, Göknil Ünal, Burak Taş, Alper Akça 

 

 

KİŞİSEL GELİŞİM 

Düşler Akademisi eğitim salonunda gerçekleştirilen bu eğitim modülleri, Kızlar Atakta eğitim 

direktörü Tanyel Süzer ve danışman öğretim görevlilerinin katkısıyla programa özel 

geliştirilmiştir. Bu pilot çalışma sonunda modüllerin içerikleri revize edilecek ve bir sonraki 

uygulama periyodunda eğitim kitapçığına dönüştürülecektir. Türkiye’de açık hava deneyimi 

üzerinden eş zamanlı ilerleyen ve odağında genç kızları güçlendirme içeriği olan, video, drama 

ve münazara teknikleri de kullanılarak zenginleştirilmiştir ilk eğitim programıdır. Her modül 3 

saatten oluşmakta ve katılımcılara sabahtan öğlene kadar 3 ayrı günde sunulmuştur. Modül 

isimleri; “iletişim sanattır”, “kimim ben”, “gelecek ağacı” olarak belirlenmiştir. 
 

Modül 1 / İletişim Sanattır: Düşler Akademisi Kaş tesislerine gelen Kızlar Atakta proje 

katılımcıları ile ilk gün gerçekleştirilmesi planlanan bu eğitim modülünde doğru ve etkili iletişim 

kurmak için gereken değişkenlerin fark edilmesine yönelik oyun ve simülasyon etkinlikleri 

düzenlenmektedir. Dinleme, anlatma, anlama ve iletişim kurulan kişiyle göz teması kurma gibi 

kavramlar yaparak ve yaşayarak öğretilmektedir. Eğitimde canlandırma yöntemi kullanılarak 

katılımcıların “saldırgan, zayıf ve güçlü” iletişim türlerini fark etmeleri ve yaşadıkları olumsuz 

tecrübelerden yola çıkarak saldırgan ya da zayıf iletişim deneyimlerini grup önerileri ya da 

drama çalışmasıyla güçlü iletişime dönüştürmeleri konusunda pratik yapılmaktadır. Kendini 

ifade etme becerisine yönelik olarak nefes egzersizi ve kukla çalışmalarına yer verilmekte, her 

katılımcının kendisine ilişkin olumlu bilgi vermesi istenmektedir.  
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Modül 2 / Kimim Ben: Ergenlik döneminde kız ve erkek çocukların fiziksel değişim ve 

gelişimleri açıklanıp beden farkındalığı yaratılmakta, cinsel gelişimle ilişkili olarak hijyen 

konusunda paylaşımda bulunulmaktadır. Ergenlik dönemiyle birlikte ortaya çıkan toplumsal 

cinsiyet rollerinin Kızlar Atakta katılımcıları tarafından ne şekilde algılandığının belirlenmesi 

amacıyla “kadın” ve “erkek” kavramlarına ilişkin beyin fırtınası yapılmakta, özel bir firmanın 

“kız gibi” temasında hazırlamış olduğu videolar izletilmektedir. Kadın ve erkek karakterlerinin 

farklı ortamlarda canlandırıldığı drama çalışmaları yapıldıktan sonra toplum tarafından yaygın 

olarak kabul edilen bazı bilgilerden hangilerinin biyolojik cinsiyete hangilerinin toplumsal 

cinsiyete ait olduğu tartışılmaktadır. Kadınlara dayatılan “güzellik” kavramı ile ilgili video 

izletilerek kendini kabul etme ve “saygı, çalışkanlık, mutlu yaşam” gibi kavramların etkisi 

tartışılmaktadır.  

 

Modul 3 / Gelecek Ağacı: Altı günlük programın son gününde yer verilen Gelecek Ağacı 

modülünde katılımcıların nasıl bir yaşam standardı beklediklerini belirlemek ve hali hazırda 

satın aldıkları ya da gelecekte satın almayı istedikleri tüketim malzemelerinin gerekliliğini 

sorgulatmak amacıyla resim etkinliğinin yer aldığı bir çalışma yapılmaktadır.  “Hedef” kelimesi 

için beyin fırtınası yapılarak katılımcıların geçmiş yaşantılarında en başarılı ve mutlu oldukları 

anlar ile gelecekteki 10 yıl içerisinde yapmayı, başarmayı düşündükleri hedeflerin somut olarak 

ortaya konması için kolaj çalışması yapılmaktadır. Her bir katılımcının kendisi için tek bir hedef 

belirleyerek kendisindeki güçlü yanları, geliştirmesi gereken yanları ve yardım alabileceği 

kişileri yazdığı bir tablo oluşturması istenmektedir. Bir hafta boyunca kazandırılmak istenen 

kavramların temelinde yeni kimlik oluşumunun sağlanabileceği vurgulanarak modül 

sonlandırılmaktadır. Yapılan kolajlar arşivlenmiş ve fotoğraflanmıştır. (Kızılar Atakta gdrive) 

Eğitmenler: Tanyel Süzer, Sevda Baysal 
İçerik Geliştirme ve sunum: Tanyel Süzer 
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ORYANTİRİNG 

Matematiksel ve görsel zekanın geliştirilmesini destekleyen pusula kullanımı ve doğada yön 

bulma oyunu olan oryantiring ile Kızlar Atakta katılımcıları yeni bir sporla tanışmaktadır. Bir 

yarış konseptinde gerçekleştirilen etkinlikte ekip adanmışlığı ve disiplin içerisinde hareket 

eden katılımcıların yarış kazanma isteği ve hırslarını, nezaket çerçevesinde rekabet etme 

bilincinde yaşamaları hedeflenmektedir. Bu etkinlik öncesi katılımcılara pusula kullanma 

eğitimi verilmiş ve takım çalışmasının gerekliliği üzerinden yola çıkarak takım çalışmasının 

önemi anlatılmıştır. Oyunu sadece zamanında bitirmek değil, ekip ile beraber finale 

gelebilmek, hızlı olabilmek, farklı karakterlerdeki bireylerin ortak bir amaç için çalışmasının 

pratiği yaşatılmıştır. Oyunlar ortalama 30dk. sürmüş ve tüm gruplara neden başarılı ya da 

başarısız oldukları konusunda özet sunumlar lider grup temsilcileri tarafından verilmiştir. 

Böylece oyun öncesi ve sonrası ekip üyelerinin kendilerini değerlendirme fırsatı olmuştur. Bu  

kapsamda özel oryantiring parkuru her hafta yeni baştan kurulmuştur. 3 farklı rotada 20 

dönüm içinde 8 bayrak noktası yerleştirilmiştir. 

Eğitmenler ve Parkur kurucular: Ercan Tutal, Tanyel Süzer, Alper Akça, Sevda Baysal, Göknil 

Ünal, Burak Taş 
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TREKKING 

Düşler Akademisi Kaş tesisinin tarihi Likya yolu üzerinde olmasının sağladığı avantaj ile Kaş’ın 

simgelerinden biri haline gelmiş olan “uyuyan dev” tepesine her grup için gece yürüyüşü 

düzenlenmiştir. Tali yol ve patikada gerçekleştirilen yürüyüş ile hem bireysel hem de grup 

sorumluluğunun geliştirilmesi amaçlanmakta, kamp alanından hedeflenen noktaya yapılan 

toplam 8 km.lik yolda grup üyelerinin yürüyüş kurallarına benimseyerek uyum içinde hareket 

etmeleri beklenmiştir. Yürüyüş sırasında bölgenin tarihi noktalarında mola verilmiştir. Gündüz 

başlayan yürüyüşün havanın geceye dönmesiyle beraber cesaret gerektiren zorlayıcı şartlar 

doğal olarak ortaya çıkmıştır. Çok merak edilen ve katılımın hemen hemen tam olduğu bu 

faaliyetin sonunda Kaş’ın en unutulmaz manzaralarından birinde mola verilir ve ödül olarak 

meyve suyu/yemek ikram edilir. Kafa lambalarının kullanıldığı etkinlik gece en geç 23:00’de 

kamp alanında son bulur.  

Eğitmenler: Tanyel Süzer, Sevda Baysal, Göknil Ünal 
Acil Durum desteği: Alper Akça, Esra Kuzucu 

 

 

BİNİCİLİK 

Doğada yaşam becerilerinin edinildiği programda tüm canlılara saygı göstermeyi öğrenen 

katılımcıların, duygularını insanoğluna fark ettirme yeteneği olan atlarla etkileşimde bulunarak 

keyifli vakit geçirmeleri amaçlanmaktadır. Her grup bir seferliğine Akademi’ye 2 km uzaklıktaki 

Kaş At Çiftliği’ne yürüyerek götürülmüştür. Katılımcılar birer birer ata bindirilerek binicilik 

deneyimini yaşamıştır. Çiftlikteki diğer hayvanların tanıtımı da ayrıca yapılan etkinliğin 

ortalama süresi 3 saati bulmaktadır. At çiftliği dönüş yolunda gruplara çevre temizliği bilinci 

edinmeleri için geri dönüşüm amacıyla plastik ağırlıklı çöpler toplanmıştır. 

Eğitmen: Ahmet Kalkan  
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YOGA VE SABAH SPORU 

Yapılan anketlerde hem çok sevilen hem de sevilmeyen, katılımcıların kafasını karıştıran 

etkinlik olarak programa damgasını vurmuştur. Çoğu zaman sabah, az da olsa akşam seansları 

şeklinde açık havada toplu yoga faaliyeti olarak gerçekleştirilir. Güne ya sabah sporu ya da 

yoga ile başlayarak zinde ve güçlü beden, yoğunlaşma, esneklik, gibi sağlıklı yaşam ilkeleriyle 

katılımcıları tanıştırmak temel hedef olmuştur. Zaman zaman uygun gruplarla sabahları koşu 

faaliyeti de yapılmıştır. Birçok katılımcı yogayı bilmesine rağmen daha önce deneyimlemediğini 

belirtmiş, sonrasında ya çok sevdiğini belirtmiş ya da çekimser kalmıştır. Kızlar Atakta yoga 

etkinliğine 2 eğitmen destek vermiştir. Bu eğitmenler kendi programlarını uygulamıştır. 

Yoga Eğitmenleri: Çiğdem Tanyer, Başak Tolun 

Spor koçu: Sevda Baysal 

 

 

AÇIK DENİZDE YÜZME  

Grupların programa katıldıktan sonraki ilk kapsamlı etkinliğidir. Ekiple ve akademiyle 

tanıştıktan sonra saha dışına çıkılır. Kaş Marina’dan kalkan Düşler Akademisi teknesi ile açık 

denize yaklaşık 1 saatlik yolculuk yapılır. Bu aşamada gönüllüler ve grup kaynaşma imkanı 

yakalarlar. Ekip ilk günden katılımcıları değerlendirmiş, yüzme bilen ve bilmeyenler ayrılmış, 

eğitim sorumluları görev paylaşımı yapmıştır. Bu zorlu ve sıra dışı etkinlik hem açık denizde 

olması hem de gerçek anlamda eğitmen, gönüllü, katılımcı iletişiminin üst düzeye çıktığı bir 

faaliyettir. Bu bakımdan katılımcıların kişilik özellikleri, yaklaşımları ve fiziki/mental 

kapasiteleri hakkında bilgi edinmenin de bir yoludur. 6 gönüllü, 3 dalış eğitmeni, 1 ekip lideri 

ve bir gözlemci ile güvenlik riskleri göz önüne alınarak yürütülmüştür. 

Eğitmenler: Ercan Tutal, Sevda Baysal, Tanyel Süzer, Göknil Ünal, Simay Baysal, Alper Akça, 

Esra Kuzucu 
Acil Durum desteği: Batuhan Özyurt, Umut Servi 
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SANAT, JUGGLİNG VE RESİM ATÖLYESİ 

Katılımcı her grubun katılacakları sanat atölyelerinde kollektif şekilde çalışarak görsel eserler 

yaratması hedeflenmiştir. Her grup bir sanat eseri yaratmıştır. Grubun istek ve önerileri 

dikkate alınarak plastik sanatların her türlü çeşidi kullanılmış, büyük tablolar, suluboya, kolaj, 

geometrik şekil boyama ile ortak bir çalışma amaçlanmıştır. Sanat atölyesi her grup için bir kez 

yapılmıştır. 4 Grupta juggling atölyesi gerçekleşmiştir. Gönüllü eğitmen Zeytin eşliğinde top 

çevirme, tabak döndürme gibi juggling sahne çalışmaları yaptırılmıştır. Alan olarak kütüphane, 

dans salonu ve açık hava tercih edilmiştir. Bu atölyelere katılmak istemeyenlere alternatif 

olarak kitap okuma önerilmiştir. Katılmayan kişi sayısı 14’dür. 

Sanat Atölyesi Eğitmeni: Gizem Y. Yılmaz  

Juggling Atölyesi Eğitmeni: Zeytin 

 

DANS VE RİTİM ATÖLYESİ  

Haftalık programda yer alan üç dans atölyesi, son gece performansıyla gösteriye dönüşmüştür. 

Her gruptan katılımcılar kamptan ayrılmadan önceki gece final dans gösterisi ve yeteneklerine 

göre müzik, tiyatro ve ritim alanında gösteriler organize etmiştir. Tüm gösteriler fotoğraf ve 

video ile kayıt altına alınmıştır. Programın ilk 6 haftasında İspanyol dans eğitmeni Olga Blasco 

ile çalışılmış ve içinde Kızlar Atakta logosuna gönderme yapan figürlerin olduğu dans 

performansı hazırlanmıştır. Adıyaman ve Soma haricinde bu dans figürleri kullanılmış, bu son 

2 grupta farklı dans içeriği gönüllü dans eğitmenleri tarafından verilmiştir 
 
Dans Eğitmeni: Olga Blasco 
Ritim Eğitmeni: Taylan Aktuğ  
Dans eğitmeni Olga Blasco ile yapılan röportajı izlemek için:  
https://www.youtube.com/watch?v=b7euuMZPVxo 
Ritim eğitmeni Taylan Aktuğ ile yapılan röportajı izlemek için: 
https://www.youtube.com/watch?v=AQqYbEq1-gs  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b7euuMZPVxo
https://www.youtube.com/watch?v=AQqYbEq1-gs
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KIZLAR ATAKTA PROJESİ GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME ANALİZİ 

Kızlar atakta projesinin 2015 yazında düzenlenen pilot uygulamasında, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Hizmetler birimine bağlı koruma evlerinden 87 ergen kız 

katılımcı olarak Düşler Akademisi Kaş tesislerinde ağırlanmıştır. Koruma evlerinde görev yapan 

sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ya da kurum müdürleri, Kızlar Atakta 

programına katılan ergen kızları gözlemlemek amacıyla projeye dahil olmuşlardır. Gözlemci 

olan uzmanların projenin ergen kızların gelişimlerine etkisi ve proje performansına ilişkin 

görüşleri, kamptan ayrılmalarından bir ay sonra çalıştıkları kuruma gönderilen değerlendirme 

formuyla elde edilmiştir. Değerlendirme formları altı kurumun dördünden alınmış olup, beş 

uzmandan elde edilen veriler aşağıdaki bölümde sunulmaktadır.  
 

KATILIMCILARIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN GÖZLEMCİ GÖRÜŞLERİ 

 

0 1 2 3 4 5

Doğa sporlarının ergenlik döneminde bedensel ve
zihinsel gelişime katkısı olduğunu düşünüyorum.

Kampta yapılan etkinliklerin orta ve uzun vadede
katılımcıların gelişimlerini etkilediğini / etkileyeceğini

düşünüyorum

Katılımcıların kamp süresince kurum yaşantılarına
göre daha fazla sorumluluk aldıklarını gözlemledim.

Katılımcıların kamp sonrasında kurum yaşantılarında
daha fazla sorumluluk aldıklarını gözlemledim.

Kamp sonrasında katılımcıların birbirleriyle
ilişkilerinde olumlu yönde değişim olduğunu

gözlemledim.

Katılımcıların kamp sonrasında daha pozitif bir
iletişim dili kullanmaya başladıklarını gözlemledim.

Katılımcıların kamp sonrasında kendi geleceklerine
ilişkin daha olumlu beklenti içinde olduklarını

gözlemledim.

Katılımcıların gönüllülük konusunda kamp sonrasında
daha fazla bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum.

Katılımcıların çevre konusunda farkındalık kazandığını
düşünüyorum.

Kızlar Atakta projesinin katılımcıların sosyal
sorumluluk projelerine bakışını olumlu yönde

etkilediğini düşünüyorum.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum



35 
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı koruma evlerinde görevli uzmanların katılımcıların 

gelişimlerine ilişkin bilgilendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda hedef davranışların 

kamptan ayrıldıktan sonra sürdürülmesi konusunda yeni planlamalar yapılması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Projenin hedeflerinin katılımcıların gelişimlerine uygun olduğu ve kamp 

ortamında olumlu yönde bir davranış değişikliğinin sağlanabildiği belirtilmekle birlikte 

katılımcıların bir kısmının kazandıkları yeni davranışları kurum yaşantılarına 

genelleyemedikleri bildirilmiştir.  
 

PROJE PERFORMANSINA İLİŞKİN GÖZLEMCİ GÖRÜŞLERİ 

Proje performansına ilişkin olarak gözlemciler olumlu geri bildirimde bulunmuşlar, projede yer 

alan gönüllülerin yeterliliğine ilişkin 2 uzman kesinlikle katılıyorum seçeneğini değil, 

katılıyorum seçeneğini işaretlemiştir. Bu değerlendirmenin Kızlar Atakta projesinde gönüllü 

olarak çalışmak için eğitim ve/veya psikoloji alanlarında herhangi bir önkoşul talep edilmemesi 

ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca projenin geliştirilmesinde gönüllü eğitimlerinin 

gelişim psikolojisine yönelik daha kapsamlı bir eğitimi içermesi önerilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Projenin kişisel ve mesleki gelişimime fayda
sağladığını düşünüyorum.

Gönüllü proje ekibi yeterli ve ilgiliydi.

Aktiviteler katılımcıların gelişimini
hedeflemekteydi.

 Projede yer almaktan memnunum.

Projenin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını
düşünüyorum.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum

KIZLAR ATAKTA PROJES İNİN KRİTİK NOKTASI GENÇ KIZLARIN YÜKSEK 

MOTİVASYON VE İSTEKLE “DENEMEYE EVET” DİYEBİLECEKLERİ BİR 

ÖZGÜVENİ KAZANMALARINI SAĞLAMAKTIR. DOĞADA YAPILACAK GRUP 

ÇALIŞMALARI, HEDEF ODAKLI SPOR AKTİVİTELERİ BAŞARMAK, 

ÇALIŞMAK VE İLETİŞİM KURMAK İÇİN GENÇ KIZLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU 

FİZİKSEL VE DUYGUSAL  TATMİNİ SAĞLAR.  



36 
 

KIZLAR ATAKTA PROJESİ İZLEME RAPORU 

Kızlar Atakta projesinde kişisel gelişim atölyeleri ve sanat etkinlikleriyle desteklenen bir 

haftalık kampçılık ve doğa sporları programının 12-18 yaş arası ergenlik döneminde bulunan 

kızların kişisel gelişimleri üzerindeki etkisi gözlenmiştir. Kamp öncesinde ve sonrasında elde 

edilen veriler ile programa katılan kızların kazandırılmak istenen özgüven, liderlik, ekip 

çalışması, etkili iletişim becerileri ve çevre bilinci gibi özelliklere ilişkin farkındalıklarının arttığı 

ve bu özellikleri kendilerinde daha fazla görmeye başladıkları ortaya konmaktadır. Bununla 

birlikte projenin kalıcı bir etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi ve katılımcılar ile iletişimin 

kamp sonrasında da sürdürülmesi amacıyla gruplarının kamptan ayrılmalarından bir ay sonra 

katılımcı kurumlara izleme formları gönderilmiştir. Kırk üç katılımcının doldurmuş olduğu bu 

formlardan elde edilen bilgiler katılımcıların kendi yazılı ifadelerine göre aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Sorular Evet Hayır 

1) Eğitmenler ve gönüllüler size yeterince yardımcı oldu mu? 
 

43 1 

2) Kızlar Atakta’nın size yeni şeyler kattığını düşünüyor 
musunuz? 

42 2 

3) Kişisel gelişim atölyelerinin ele aldığı konular sizin 
gelişiminize katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

38 6 

 

Katılımcılar eğitmen ve gönüllülere ilişkin sevdikleri özellikleri tanımlarken “İyi, sıcakkanlı, ilgili, 

samimi, yardımsever, güler yüzlü, saygılı, eğlenceli, şefkatli, cesaretlendirici, korumacı, 

öğretici, hoşgörülü, anlayışlı, sporcu” gibi kavramları kullanmışlardır.  

 

Kızlar Atakta projesinin size neler kazandırdığını düşünüyorsunuz? sorusuna katılımcılar çok 

çeşitli cevaplar vermişlerdir: 

 

 Sevgi diliyle konuşmayı 

 İnsanları dış görünüşüne göre yargılamam gerektiğini 

 Bir şeyler kazanmak için emek ve çaba harcamak gerektiğini 

 Kendime güvenmeyi  

 Daha güçlü olmayı 

 Kızların ne kadar güçlü olduğunu 

 Kız gibi olmayı 

 Kendime hedef belirlemeyi 

 Yapamayacağım şeyleri yapmayı 

 Doğayı sevmeyi 
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 Hayatın gerçeklerini  

 İnsanlığı  

 İletişim kurmayı 

 Daha bilinçli hareket etmeyi 

 Özgüven  

 Cesaret  

 İnanç 

 Sosyalleşme 
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Katılımcılara kişisel gelişim atölyelerinde neler öğrendikleri sorulduğunda aşağıdaki 

cevapları vermişlerdir: 

 

 Özgüven.  

 Sağlıklı iletişim. 

 Hayal dünyam genişledi. 

 Yeteneklerimizi fark ettik. 

 Düşüncelerimi geliştirdi. 

 Daha çok farkında olmamızı sağladı. 

 Herkesin ortasında tiyatro yaptım. 

 Konuşamadığımız konuları konuştuk. 

“-Kız gibi davranıyoruz 

ve ben kız olmaktan 

gurur duyuyorum.  

Korkularımı yendim”. 

“-Hayatta ne olursa olsun 

vazgeçmemem gerektiğini, 

yaptıklarım yanlış olsa da bu 

yanlışları kendimin fark edeceğini, 

en önemlisi de sevmeyi sevilmeyi 

öğrendim”.  

“-Artık daha sakinim. 

Sevgi dilini kullanıyorum 

ve birini kırdığım zaman 

özür diliyorum”. 

“-Her şeye evet demiyorum 

artık.  Kendi sorunlarımın 

üstesinden daha kolay 

gelebiliyorum”.  
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 Daha iyi ve net düşünmemi sağladı 

 Davranışlarımda bazı olumlu etkileri oldu. 

 Vücut ve zeka gelişimine de faydası oldu.  

 Her şeyi arkadaşlarla yaptık ve herkes birbirine bağlıydı.  

 Bakış açımın değiştiğini, daha geniş bir açıdan görmemi sağladığını düşünüyorum. 

 Bir kız olmanın önemli olduğunu. 

 Kız olmaktan gurur duyuyorum. 

 Kadınlarla ilgili konularda utanılacak bir şey olmadığını. 

 Kız gibi olmayı, kendimiz gibi davranmayı ve istediğimiz şeyi istersek yapabileceğimizi 

öğrendik. 

 

Bununla birlikte kişisel gelişim atölyelerine neler eklenmeli sorusuyla katılımcıların 

yorumları şu şekilde olmuştur: 

 

 Gereken her konuyu ele almışlar. 

 Daha göz alıcı şeyler olsun.  

 Oyun eklenebilir. 

 Türkiye’de kızlar, kadınlar hep dayak yediği için dövüş öğretilmeli. 

 2 hafta olması. 

Katılımcıların kamptan ayrıldıktan bir ay sonra doldurdukları formlar ve bildirdikleri görüşler 

projede kazandırılmak istenilen hedef davranışların tüm katılımcılar tarafından yüksek oranda 

fark edildiğini ve birçoğunun bu özellikleri kendilerinde geliştirmeye başladıklarını 

göstermektedir. Projenin katılımcılar üzerinde daha kalıcı etkiler oluşturabilmesi için 

katılımcılarla iletişimin sürdürülmesi, koruma altındaki ergen kızlarla yapılan çalışmalarda 

kurumların daha geniş kapsamlı katılımlarının sağlanması önerilmektedir. 
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ALPER AKÇA -  
PROJE KOORDİNATÖRÜ  
EVRENSEL İNSAN HAKLARI İÇİN, ÖZGÜR, 
ÖZGÜVENLİ VE GÜÇLÜ BİREY İÇİN HEPİMİZ 
ATAKTAYIZ !  
 

İlk anda duraksıyor insan ama evet! bir erkek koordinatörü 

var “Kızlar Atakta” projesinin :) Yıllar önce yazılmış, o 

zamanlar kavramlarını ve amacını çok az insanın anlayabildiği 

bir hayalin ilk adımlarını attık 2015 yaz aylarında. Gelişmekte 

olan bir ülkenin gelişmekte olan sosyal yaşamına yönelik 

pozitif, yapıcı ve aslında her yönüyle sadece genç kızları değil 

toplumun tümünü güçlendiren hedefleri vardı. Sanıyorum ki 

bu hedeflerimize proje kurgusu içinde ulaştık. Sosyal yaşam aktörlerinin ve toplumsal yaşam 

döngümüzü şekillendiren “hâkim” tarafların, hayal ettiğimiz hedefleri bizimle yaşamasına, 

paylaşmasına, yanımızda heyecanla yer almasına biliyorum ki daha çok uzun bir yol var. 

Kadınların, engellilerin, gençlerin, yaşlıların, fakirlerin, bakıma ihtiyaç duyanların, farklı dinden, 

farklı kültürden insanların dönem dönem çok ağır dönem dönem de azaltılmış bir dozda ama 

kesintisiz ötekileştirilebildiği bu zor topraklarda; geleceği aydınlık, mutlu, gelişmiş ve huzurlu 

kurgulamak için sivil toplumun daha çok görev alması gerekiyor. Özel sektör, devlet kurumları, 

yerel yönetimler, bağımsız sivil kurumlar ve uluslararası kuruluşlar en azından evrensel insan 

hakları sorunlarında çözüme yönelik işbirliği yapabilirler diye düşünüyorum. Alternatif Yaşam 

Derneği olarak 20 yıla yakın süredir çalışmalarımızın odağında bu hedef hep olmuştur; 

sorunlara bütünleşik yaklaşmak, tüm yönüyle tarafları ortak amaç etrafında birleştirmek, 

toplumsal dönüşüm için sürdürülebilir projeler geliştirmek.  

“Kızlar Atakta” EMPower Vakfı’nın desteği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katkısı, 

Vodafone Vakfı, UNDP, Kalkınma Bakanlığı gibi partnerleri olan Düşler Akademisi Kaş’ın ev 

sahipliğinde hayata geçmiştir ve bu  çok yönlü işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

“Kızlar Atakta” bireyi güçlendirme projesidir, farkındalık yaratır, bunu eğitimle destekler, 

deneyim yaşatarak anlam katar ama daha önemlisi tüm disiplinleri kullanarak büyük bir sorun 

haline gelmiş olan geleneksel cinsiyetçi görüş sorunsalına insan hakları evrensel değerleri 

ışığında alternatifler sunar. Erkekleri önde tutan, kız çocuklarını yaşam yolculuğunun en 

başında dezavantajlı konumuna kendiliğinden sürükleyen bu tutucu ve eski zihniyetin 

değişmesi için tüm Dünya ile beraber Türkiye’de de mücadeleci ruhlar gönüllü olarak kollarını 

sıvamıştır. Bu mücadeleye katılanların kategorik olarak kadını erkeği olamaz ve olmayacaktır.  

Evrensel insan hakları için, özgür, özgüvenli ve güçlü birey için hepimiz ATAKTAYIZ !  

Ve tabii ki sadece gücümüzün değil; değişimin, diyalektiğin, iyiliğin, düş kurmanın,  güzel insan 

olmanın yarattığı mucizelerin de farkında olacağız! 
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TANYEL SÜZER –  
EĞİTİM DİREKTÖRÜ 
 
ÜLKEMİZDE YAŞAYAN 
HER ERGEN BİREYİ  
KAPSAMASI GEREKEN 
PROJE 

Kızlar Atakta projesini 

öğrendiğimde lise yıllarında izciliğe 

başlamış, üniversitede dağcılık 

yapmış ve tek tatil anlayışı kampçılık,  doğa yürüyüşleri olan ve uzmanlığını davranış analistliği 

üzerine yapmış bir psikoloji meraklısı olarak bir şekilde içinde yer almam gerektiğini 

biliyordum. Okunan ulusal ve uluslararası makaleler, ergenlik dönemindeki kızların hangi 

şartlarda yetişirse yetişsin bir şekilde olumsuz etkilendiğini ve daha da kötüsü sadece kadın 

olmanın bile sosyal dezavantajlı sayılmaya neden olduğunu söylüyordu. 

Projenin ilk grubunu ağırlayacağımız zaman sanırım tüm ekip ve gönüllüler olarak heyecandan 

elimiz ayağımız titriyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı koruma evlerinden 

kızların gelmesi, Alternatif Yaşam Derneği’nde edindiğimiz tecrübeleri farklı bir sosyal 

dezavantajlı gruba aktarmamız demekti. Ama kızların nasıl bir geçmişe sahip olduğunu 

bilmiyorduk ve aldığımız karar doğrultusunda da bireysel hikâyeleri öğrenmeyecektik. 

Özgüven, bağımsızlık gibi temel davranışlardan yoksun yetişen pek çok bireyin yaşadıkları 

travmalar üzerinden dikkat çekerek bir ayrıcalık elde etmeye çalışmaları olası idi. Oysa Kızlar 

Atakta eğitmenleri ve gönüllüleri olarak sosyal dezavantajlı bireylerin mümkün olduğunca 

kendilerini bizim gibi hissetmelerini istiyorduk. Bu sebeple herkesin aynı haklara ve 

sorumluluklara sahip olduğunu projeye katılan kızlara anlatmamız gerekiyordu. 

Gelen her grupta çok farklı özelliklere sahip ergen kızlar olmakla birlikte hepsinin kendilerine 

güvenilmesine, saygı gösterilmesine ve yetişkin bir birey gibi davranılmasına ihtiyaçları vardı. 

Gece yürüyüşü yaptığımız bir günün ardından, “yolda yürürken gönüllü ablalar bize çok 

müdahale etti, biz kendimizi koruruz” şeklindeki bir dönüş, üstlendiğimiz sorumluluk ne kadar 

büyük olursa olsun kızlarla doğru iletişim kurabilmek için nelere dikkat etmemiz konusunda 

bize ipucu veriyordu.  

Geçmişinde kim ne yaşamış derdinde olmadık hiç. Herkes birdi bizim için. İlk deniz faaliyetinde 

kulaç atarak yüzmeye başladıklarında, “asla yapamam” dedikleri yüksek parkuru 

tamamladıklarında, karanlıktan korkarım deyip sekiz km.lik gece yürüyüşünü keyifle 

yürüdüklerinde, pusula kullanmayı öğrenip yarışı kaybetmek uğruna olsa bile koşamayan 

arkadaşlarını geride bırakmadıklarında, ilk defa dans ettiklerini söylediklerinde, kendi 

istekleriyle sürpriz bir tiyatro oyunu sahnelediklerinde, istemedikleri şeylere hayır demeyi 

öğrendiklerinde, “kız olmanın güzel bir şey olduğunu öğrendik” ya da “burada bize hiç 
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farklıymışız gibi bakmadınız” dediklerinde ve aile kavramını bizimle yaşadıklarını 

söylediklerinde; Kızlar Atakta projesinin ülkemizde yaşayan her ergen bireyi kapsaması 

gerektiğine inandım. İyi ki bu projede yer almışım. Hem katılımcıların hem de gönüllü 

arkadaşlarımın bana kattığı tüm değerler için minnettarım. 

 
SEVDA BAYSAL –  
KAMP LİDERİ  
 
YAŞAM DEĞİŞTİREN BİR TECRÜBE 

Kızlar Atakta Projesi, toplumsal cinsiyet rollerini 

sorguladığın, gücünü, fiziksel yeterliklerini ve 

kapasiteni keşfettiğin, kendinle tanışmanı 

destekleyen olağanüstü bir program sunuyor hem 

katılımcılara, hem gönüllülere.  

Sabahın yedisinde ısınmaya başlayan çadırdan çıkıp sabah sporu için harekete geçiyorsun, 

güzel bir kahvaltıdan sonra akşamın onuna kadar maceradan maceraya koşuyorsun. Yüksek 

parkurda ellerin terliyor, gece yürüyüşüyle ay ışığında doğada yürümenin heyecanını 

yaşıyorsun, bisiklete biniyor, dalış ile su altı dünyasıyla tanışıyorsun, dans ederken vücüdunu 

tanıyor, yogayla bedenini ve ruhunu besliyorsun, bol bol yüzüyor, doğayla uyum içinde 

yaşamayı öğreniyorsun. Günler birbirini kovalıyor, kişisel gelişim atölyelerinde kendini 

sorguluyor, her gün kendinle ilgili ufak bir detay keşfediyorsun. Kimse sana güçlü olmanı, atağa 

geçmen gerektiğini söylemiyor, sen yapılan her etkinlikte, her ‘yapamam’ dediğinde biraz daha 

kendini öğreniyor ve güçleniyorsun.   

Ergenlik, kadınların ‘Yapamazsın!’ kelimesini en yoğun olarak karşılaştığı dönemlerden biri. 

Hareket etmeye çekiniyor, aktif olmak bizi utandırıyor bu yaş aralığında. Ancak diğer taraftan 

ergenlik, değişime en açık olunan yeniden yapılandırmaya en uygun dönem. İşte bu sebeplerle, 

Kızlar Atakta’nın katılımcıların bir çoğunda yaşam değiştiren bir tecrübe yaşatabileceğine 

yürekten inanyorum. Kızlar Atakta yarattığı yeni deneyim fırsatlarıyla katılımcıların ve 

gönüllülerin hayatlarında güçlü hissetmenin, kendini öğrenmenin temellerini atıyor. 

Korkularınla yüzleşerek, istediğinde neler başarabileceğini görüyorsun, kendine bakışını 

değiştiriyorsun. 

Parçası olmaktan gurur duyduğum bu proje, hayatımın dönüştürdü demekten mutluluk 

duyuyorum. Tüm bu deneyim süresince, ben belki birkaç katılımcıya yüzme öğretme fırsatı 

buldum ancak asıl katılımcılar bana, andan zevk almayı, sevgi dolu olmayı, tüm güçlükleri 

cesaretle aşabileceğini, yeniliğe heyecan duymayı, duyguları ifade etmeyi öğrettiler. Bir 

katılımcının Kızlar Atakta Projesi hakkında fikrini sorduğumda söylediği harika bir cümle vardı: 

“Anlatamam yaşanır!” 
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KIZLAR ATAKTA PROJESİ GÖRSEL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 

Startup LOGO ve kurumsal kimlik: 

Tazefikir iletişim ajansının desteği ile logo ve poster dahil kurumsal kimlik çalışması 

tamamlanmıştır. 

 

Sosyal medya ve resmi web sitesi: 

Sosyal medya hesapları açılmış ve stabil hale getirilmiştir. Sosyal medya eylem planı gönüllü 

destekçimiz Ares Zerunyan tarafından yapılmıştır. Pilot proje olduğundan dolayı Kızlar Atakta 

sosyal medya etkileşimlerini üst düzeye çıkaracak faaliyetler yapılmamış, takipçi hedefi 

konulmamıştır. Bu dönemde yoğun olarak instagram hesabının kullanılması tercih edilmiştir. 

Faz1 web sitesi Temmuz-Ağustos ayları arasında açılmış ve gönüllü kabul formu devreye 

alınmıştır. Ağustos 2015 ortasında ise Faz2 web sitesi yeni alt yapısıyla yayına geçmiştir. 



44 
 

Faz3 web sitesi: 2016 ilk çeyrek içinde devreye alınacaktır. Faz3; mailing alt yapısı, çeşitli 

iyileştirmeler ve en önemlisi “kaynaklar” sayfasının açılmasını kapsar. Kaynaklar sayfası ile 

genç kızları güçlendirme eğitim dokümanları hem içeriden hem dışarıdan paylaşılacak ve 

sosyal medyada duyurulması için faaliyetler yürütülecektir. 

 

 

 

web:www.kizlaratakta.org  

twitter: www.twitter.com/kizlaratakta 

facebook: www.facebook.com/kizlaratakta 

instagram: www.instagram.com/kizlaratakta 

pinterest: www.pinerest.com/kizlaratakta 

 

http://www.kizlaratakta.org/
http://www.twitter.com/kizlaratakta
http://facebook.com/kizlaratakta
http://instagram.com/kizlaratakta
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T-shirt, bandana, sticker, sertifika tasarımları 
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Düşler Akademisi Kaş Hakkında 

Düşler Akademisi Kaş (DA Kaş) projesi engelli ve sosyal dezavantajlı bireyler başta olmak üzere 

toplumsal dışlanmaya maruz kalan tüm bireylerin sanat ve spor yoluyla sosyal kapsayıcı bir 

akış içinde toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir köy akademisidir.  Kaş’ın 

Çukurbağ köyünde 30 yıldır atıl duran ilkokul ve çevresindeki 14 dönümlük araziyi yeniden 

yapılandırarak Haziran 2014’ten beri hizmet vermektedir. Alternative Camp, Sosyal Girişim 

Parkı, Ekolojik Yaşam ve Düşler Akademisi olarak dört farklı konseptte çalışmalarını 

yürütmektedir. 

Alternatif Kamp Mayıs-Kasım ayları boyunca farklı engel grupları ve dezavantajlı bireylere birer 

haftalık ücretsiz kamp hizmeti sağlamaktadır. Sosyal Girişim Parkı konseptiyle öğrenciler, 

kurumsal sektör çalışanları ve her türlü sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimciliğin temelleri 

ve uygulaması, engelliliğe doğru yaklaşım, gönüllülük gibi konularda eğitimler verilmekte ve 

alt projeler üretilmektedir. Ekolojik yaşam prensiplerini benimseyen akademi, elektriğinin bir 

bölümünü güneş panelleriyle, mutfak ihtiyaçlarının bir bölümüne da dört dönümlük  arazide 

doğal yöntemlerle yetişen meyve sebzelerle sağlamaktadır. Aynı zamanda düzenlenen çeşitli 

eğitim, sanat programları ve etkinliklerle köy ve Kaş yerel halkı da akademiden 

faydalanmaktadır. 
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22.09.2015 Final Basın Bülteni 
 

“KIZLAR ATAĞA KALKTI,  
Gücünün Farkına Vardı !” 

 
Bu yaz, Türkiye’nin 7 ilinden Düşler Akademisi  Kaş’a gelen sosyal dezavantajlı genç kızlar, 
deneyimledikleri açık hava eğitim programıyla kendilerine özgü yeteneklerini keşfettiler, 

ne kadar güçlü olduklarını fark ederek sosyal hayatlarında neler başarabileceklerini 
gördüler. 

 
“Kızlar Atakta” ergenlik dönemindeki genç kızları güçlendirme projesi 12-18 yaş grubundaki 

genç kızların spor, doğa ve takım çalışmaları ile zihinsel ve fiziki kapasitelerini arttırarak 

güçlenmelerini sağlama amacıyla yola çıktı. Yüksek motivasyonlu, kendine güvenen, cesaretli 

ve girişimci genç kızları topluma kazandırmak en önemli hedef olarak belirlendi.  

Özellikle ergenlik döneminin zorlu geçişinde kaybedilme riski ortaya çıkan; açıklık, özgüven, 

benlik duygusu gibi kişisel özelliklerin güçlenmesini sağlayan programın içeriği her bir genç 

kızın kendini keşfetmesine ve gerçekleştirmesine yardımcı olacak şekilde kurgulandı. 

 

Alternatif Yaşam Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteklediği projeyi; 

EMpower Vakfı’nın hibe fonu katkısı ile Düşler Akademisi Kaş tesislerinde hayata geçirdi. İlgili 

alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör işbirliğine de açık 

olan Kızlar Atakta projesi kapsamında farklı etnik gruplardan, kültürlerden ve sosyo-ekonomik 

alt yapıdan gelen genç kızlar belli bir dönem içinde bir araya geldiler. Katılımcılar, aldıkları 

eğitim ve deneyimledikleri faaliyetlerle kendilerini özel yapan şeyleri, ötekine saygı duymanın 

gerekliliğini, fırsat eşitliğini, kendisinden farklı olanlarla bir arada çalışmanın önemini 

keşfettiler. Yine bu çerçevede ergenlik döneminin olumsuz etkilerini azaltmanın yöntemlerini 

öğrenmeleri ve ergenlik dönemini güçlenerek tamamlamaları beklenen katılımcılar gelecekte 

kariyer, okul, sanatsal ve sportif tercihler gibi önemli konularda kararlar alırken bu yaşadıkları 

deneyimlerinden faydalanacak, programa gönüllü olarak destek veren rol model kadınlara 

danışabilecekler. 

Farklı kamp dönemlerinde uygulanan programda, katılımcı genç kızlara; deneyimsel öğrenme, 

duygusal zekâ, engellilik konusuna doğru yaklaşım, liderlik ve takım çalışması, problem çözme, 

müzakere becerileri, kampçılık,  kanyon geçişi, yüksek parkur geçişi, keşif dalışı, açık denizde 

yüzme, bisiklet, doğa yürüyüşü, yüksek ip inişi, orienteering (doğada yön bulma) gibi sportif 

aktivitelerin yanı sıra dans, resim, yaratıcı drama, yoga gibi sanatsal faaliyetleri içeren yoğun 

bir eğitim verildi. Ayrıca eğitim programı kapsamında “iletişim sanattır”, “kimim ben”, “gelecek 

https://www.google.com.tr/search?q=orienteering&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCMmauO_yp8cCFYdJGgodX3sLXQ
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ağacı” isimlerinde üçer saatten oluşan üç farklı modül projeye özel geliştirildi ve uygulandı. 

Eski Çukurbağ ilkokulunun restore edilerek dönüştürüldüğü Düşler Akademisi Kaş tesislerinde, 

muhteşem bir doğada çadır konaklamalı gerçekleştirilen proje, sosyal ve profesyonel 

hayatlarında deneyim kazanmış, rol model olarak katılımcı genç kızların vizyonlarına katkı 

sağlayabilecek 42 gönüllü kadın tarafından da desteklendi. 

Eğitim dönemleri program ve gönüllülük hakkında bilgi için: www.kizlaratakta.org 

Proje hakkında bilgi ve iletişim: info@kizlaratakta.org /  
 

Girls Without Barriers! 
This summer, between Agust and October, socially disadvantaged young girls joined to Dreams 
Academy Kaş from seven different cities of Turkey, discovered their distinctive abilities, realized how 
strong they are, and witnessed what they could achieve in their social lives while experiencing the 
outdoor training and empowerment program. 

“Girls Without Barriers” - a project empowering adolescent girls has started with the aim of providing 
strength to socially disadvantaged young girls from 12-18 years old, by increasing their intellectual and 
physical capacities through sports, exposure to nature and team work. The most important goal has 
been determined to be gaining society's acceptance of highly motivated, self-confident, courageous 
and entrepreneurial young girls.The contents of the program was designed in a way to help every 
young girl discover and realize herself by strengthening the personal characteristics such as 
openness, self-confidence and a sense of individuality that can be lost during the difficult transition like 
puberty. 

This project was implemented by the Dreams Academy at its Kaş facilities with grant funds contributed 
by the EMpower Foundation and was supported by the Alternative Life Association and the Ministry of 
Family and Social Policies. In the scope of the “Girls Without Barriers” project (which is also open to all 
non-governmental organizations, local governments and private sector cooperation) young girls 
coming from different ethnic groups, cultures and socio-economic groups got together. Via the 
education they received and the activities they experienced, the participants discovered the things that 
make them special, the necessity to respect others, equality of opportunity, and the importance of 
working together with those who are different than them. Also in this context, the participants, who are 
expected to learn the ways of reducing the negative effects of adolescence period, and getting 
stronger while completing it, benefit from their experience while making decisions on important future 
issues such as career, school, artistic and sports preferences. They were also be able to consult their 
leaders who volunteer to support the program. 

At different stages of the camp the participating young girls were given an intensive training including 
experiential learning, emotional intelligence, the right approach to disability issues, leadership and 
teamwork, problem solving, negotiation skills, camping, sports activities (such as canyoning, ropes 
course, discovery diving, open water swimming, cycling, hiking, rappelling, and orienteering) as well as 
artistic and personal development activities (such as dancing, painting, creative drama, and yoga). 
Also within the training program three different three-hour modules named “communication is art,” 
“who am I,” and “future tree” had been developed. Planned to be held in tent accommodations in the 
magnificent nature of the Dreams Academy's Kaş facilities, which was restored and converted from 
the former Çukurbağ elementary school, this project was also supported by the volunteering women 
who have experience in their social and professional lives and who can be role models for the 
participants. 

 

 

mailto:info@kizlaratakta.org


TOKAT 
3-9 Ağustos 2015 

İLK DEFA YAPTIM! 

Kızlar Atakta Projesi ile 11 katılımcı ilk defa dalışı, 10 katılımcı ilk 

defa yogayı, 9 katılımcı orientiring ve yüksek parkuru 

deneyimlediğini belirtti. 

“Burada hiç yapmadığım şeyleri o kadar kolay yaptım ki. Herşey 
bana çok zor geliyordu, çok korkuyordum ama artık hiç 
korkmuyorum.” 

“Kızlar Atakta duygulara saygı duymayı, 

arkadaşlarımı dışlamamayı, cesur olmayı, imkansızın 

olmadığını, korkunun gereksiz olduğunu öğretti.” 

“Burası herkesin eşit olduğunu gösteriyor.” 

                                                                                                                                   

 

‘KENDİMİ TANIDIM GİBİ...’ 

Spora yatkınlıklarına paralel 

olarak, outdoor aktivitelerine 

büyük heyecan ve mutlulukla 

katılan ekip, kişisel gelişim 

atölyelerinde kendilerini 

tanımak için adım atmaktan 

çekinmedi. 

“‘Kız gibi’ yapmak güzeldir!” 

“Az da olsa öfkemi yendim.” 

Katılımcıların büyük 

çoğunluğu 16-17 yaşındaydı. 

Detaylar  aşağıdaki tabloda 

görülebilir. 
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KIRIKKALE 
10-16 Ağustos 2015 

İLK DEFA YAPTIM! 

10 katılımcının 10’u yüksek parkuru ilk defa yaptığını söyledi. 9 

katılımcı ise ilk defa çadırda kalmayı, orientiring’i ve gece yürüyüşü 

deneyimlediğini belirtti.  

Yüksek parkur heyecanı başkadır. 

 

 

 “Burayı seviyorum ama bağlanmak istemiyorum 

sonra sıkıntı oluyor…İyi ki gelmişim!”                                                                  

“İlk defa çadırda yattım, çok mutluyum. Çok iyi 

uyudum.” 

        

 

‘ANLATAMAM YAŞANIR!’ 

Kızlar Atakta deneyiminin çok 

özel olduğunu sıklıkla dile 

getiren ekip, yüksek 

parkurdaki çeviklikleriyle 

dikkat çekti. Kamp alani 

düzenlemesinde gönüllü olan 

ekip, ağır işleri yapmaktan 

çekinmedi. 

Gruptaki 10 kişinin 6’sı 17 

yaşındaydı, büyük çoğunluk 

16-18 yaş aralığındaydı.Yaş 

dağılımı aşağıdaki tabloda 

görülebilir. 
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ESKİŞEHİR 
17-23 Ağustos 2015 

İLK DEFA YAPTIM! 

Kızlar Atakta Projesi ile 11 katılımcı ilk defa dalışı, 10 katılımcı ilk 

defa yogayı, 9 katılımcı orientiring ve yüksek parkuru 

deneyimlediğini belirtti. 

Heyecanla su altı dünyasını keşfettiler… 

 

 “Spor sadece aletlerle değil, doğal yollarla da 

yapılabiliyormuş.”                                                                   

“Birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve daha 

birçok şeyi ruhuma katarak gidiyorum buradan.” 

                

 

 

 
 
 

SPORCU EKİP 

Spora yatkınlığı ile dikkat 

çeken ekip, bir haftalık kızlar 

atakta deneyiminde kendi 

fiziksel kapasitelerinin 

sınırlarını zorladı.  Dans 

eğitmenimizin hazırlayıp 

öğrettiği kareografiyi, son gün 

hazırladıkları gösteride hiç 

tereddütsüz bir şekilde 

önlerinde eğitmen 

bulunmadan başarıyla 

sergilediler. Grubun büyük 

çoğunluğu 14-17 yaş 

arasındaydı.Yaş dağılımı 

aşapıdaki tabloda görülebilir. 
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SAKARYA 
24-30 Ağustos 2015 

İLK DEFA YAPTIM! 

Kızlar Atakta Projesi ile 11 katılımcı ilk defa dalışı, 10 katılımcı ilk 

defa yogayı, 9 katılımcı orientiring ve yüksek parkuru 

deneyimlediğini belirtti. 

‘Güzel bir dalış oldu benim için. Korkmadım, korkacağımı 
düşünüyordum, yanılmışım.’ 

 

 “Yaşadığım anın tadını çıkarmayı yanımda 

götüreceğim.”                                                                        

“Kadın ve erkeğin her konuda eşit olduğunu 

düşünmeye başladım.” 
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‘CESARET EDEMEDIĞIM ŞEYİ 
YAPABİLİR HALE GELDİM’ 

‘On derslik temel yüzme 

eğitimininde gösterilebilecek 

gelişimi, sadece 3 defa 

tekrarlanan deniz etkinliğinde 

göstermelerine çok şaşkınım. 

Hiç yüzme bilmeyen genç 

kızlardan bazıları, Kızlar 

Atakta’dan ayrılırken yüzme 

biliyorlardı.’ (Sevda-Yüzme 

eğitmeni) 

Katılımcılar 12-17 yaş 

aralığındaydı. Grup 14-17 yaş 

arası ağırlıklı olsa da, diğer 

gruplara göre yaş açısından 

daha çeşitliydi. Detaylar  

aşağıdaki tabloda görülebilir. 
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KONYA 
1-7 Eylül 2015 

İLK DEFA YAPTIM! 

Kızlar Atakta Projesi ile 11 katılımcı ilk defa dalışı, 10 katılımcı ilk defa yogayı, 9 

katılımcı orientiring ve yüksek parkuru deneyimlediğini belirtti. 

“Dalış yaptıktan sonra aslında iki dünya üzerinde yaşadığımızı 
anladım. Denizin altında olağanüstü bir dünya saklıymış.” 

 

 “’Kızlar Atakta Gücünün Farkında’ o kadar güzel 

bir laf ki, kızların değeri olduğunu ve sevildiğini 

belirtiyor.”                                                                   

“Hayatın o kadar kötü olmadığını, istersek neler 

başarabileceğimizi keşfettim. Bu kamp benim 

dönüm nokta olmuştu.” 

                    

                     

MÜTHİŞ FİNAL GECESİ! 

Konya ekibi gönüllülerden 

nerdeyse hiç destek almadan 

hazırladıkları iki saati bulan 

son gece gösterileriyle 

zihinlere kazındı. Kendilerini 

çok güçlü bir biçimde ifade 

ediyor olmaları dikkate 

değerdi.  

“Şahsen ben atakta değildim, 

burada atağa çıktım, 

gücümün de farkına vardım.” 

“İnanırsam neler 

başarabileceğimi gördüm. 

Kimi yerde korkularımla 

yüzleştim, kimi yerde 

maceralara 

koştum…İnanılmazdı!”  

Yaş dağılımı 12*19 arasında 

çeşitli olup, aşağıdaki tabloda 

görülebilir.  
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ADIYAMAN 
8-14 Eylül 2015 

FARKLI BİR DENEYİM 

Kızlar Atakta projesi adına önemli bir deneyim olarak 

nitelendiriyoruz bu haftayı. Grubun fiziksel kapasitelerinin bazı 

aktiveteler için yetersiz kalması, motivasyonunun düşük olması vb. 

etkenler dolayısıyla projenin veriminin düştüğünü düşünmekteyiz. 

Grupla ilgili öncesinde detaylı bilgi alamadığımız için, grupla 

tanıştıktan sonra, okuma yazma içeren atölyeleri resim yaratacılık 

içeren atölyelere dönüştürmeye özen gösterdik, yüksek parkur 

programını ve yürüyüş rotamızı kısaltmak zorunda kaldık. Buradan 

iki önemli çıkarımımız oldu. 

1.Grup hakkında eğitmenler tarafından öncesinde detaylı bilgi 

almanın çok önemli olduğu 

2.Farklı uzmanların desteğini gerektiren BSRM’den gelen 

grupların, Kızlar Atakta’nın içeriğini ve etkisini 

sınırlandırabileceği gözlemlenmiştir.   

 “Bugün birşey öğrendim, ne olursa olsun pes 

etmemeyi… Pes etmeyeceğim, hayallerimin 

peşinden gideceğim.”                                                                                                                                                                                    

 

                                            

 

 

 
 
 
 

Maske Atölyesi 

Kişisel gelişim atölyelerinde, 

kendini ifade etmekte zorluk 

yaşadığını gözlemdiğimiz 

grupla, maske atölyesi 

düzenledik. Suratlarımızdaki 

maskelerle kendimizi 

tanıtıp, meslekler ve gelecek 

üzerine sohbet ettik.  

 

Grubun çoğunluğu 16-17 

yaşındaydı. Detaylar  

aşağıdaki tabloda 

görülebilir. 
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SOMA 
16-21 Eylül 2015 

“SOMA’DA YAPMAK İSTEYİP DE YAPAMADIKLARIMIZI YAPTIK VE 

ÇOK EĞLENDİK!” 

Önceki haftalarda devlet koruması altındaki çocuklarla çalıştığımız 

için, Soma haftasının, grubun profilinin farklılığı dolayısıyla başka 

bir deneyim olduğunu vurgulayabiliriz. Vodofone Vakfı ve Kagider 

işbirliğiyle Düşler Akademisi’ne gelen katılımcılar, eşsiz bir hafta 

yaşayıp yaşattılar. 

 “Ben hayatımda yorulmaktan hiç bu kadar zevk 

almamıştım.” 

“Her sabah mutlu uyanmayı öğrendim” 

“Evet ağrılarım oldu, evet çok yoruldum ama anladım ki 

spor benim kendimi geliştirmem için bir yol.”                                                                        

“Burada insan bazı şeylere farklı bakmayı öğreniyor. 

Herkesin eşit olduğu ve dış görünüşüyle ayırt edilmemesi 

gerektiğini öğrendik.”  

“Düşler Akademisi bizim yaşadığımız yerdeki 

imkansızlıkları imkan kıldırdı. İlklerimizi yaşadık 

beraber…”    

 

       

                                                                                                                                                                                            

 

 

‘İLKLERİMİN YERİ…BEN 
BUNU DA YAPABİLİRMİŞİM 
DEDİĞIM YER…’ 

Tüm etkinliklere büyük bir 

heves ve disiplinle katılan 

ekip, yağan yağmura soğuyan 

havaya ragmen pozitif 

olmaktan hiç vazgeçmedi. 

Dans gösterisi, müzik 

performansları içeren son gün 

gösterisi, izleyenleri şaşkınlık 

içinde bıraktı. Kamp hayatına 

göre uyarladıkları ‘Olmaz 

Böyle Kamp’ şarkısı dillere 

dolandı.  

Grubun yaş aralığı 13-17 yaş 

idi. Detaylar tabloda 

görülebilir. 
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