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SUNUŞ
Proje Koordinatörü, Kurucu
Okuyacağınız sosyal etki raporu, proje faaliyetlerine başlamadan
çok önce planlanmış, sonuçları, analiz edeceğimiz indikatörler,
veriler ve kayıtlar belirlenmiş, ön hazırlıklar buna göre
kurgulanmıştır. Tüm bu çaba, öz eleştirimizi yapmak, sorunun
kaynağına inip ona alternatif çözümler bulup bulamadığımızı
görmek, objektif olarak, yazılı olarak KA’yı geleceğe taşımak
adına önemliydi. Bizler, sosyal, toplumsal, bireysel, ulusal,
evrensel; somut, olumlu “İYİ” değişimlerin / etkilerin peşindeyiz.
Çok basit bir sorudur, “Evet, şunu yaptın ama ne değişti,
değişecek?” Hep sormamız, hiç aklımızdan çıkarmamız gereken
bir soru gerçekten.
İlerleyen sayfalarda KA’da doğrudan ya da dolaylı yer almış bireylerin duygularına tanık
olacaksınız. Sadece katılımcıların değil, eğitmenlerin, gönüllülerin, gönül elçilerinin ve ekibin
düşüncelerini okuyacaksınız. İçeriğinde bazen tutulan bir günlüğe, bazen bilimsel bir
araştırmanın özetine yer açarak sosyal etkinin çeşitli yönlerini zenginleştirerek vermeye
çalıştık. Özenle tutulmuş bu verilerin hem arşiv olarak geleceğe taşınmasını önemsiyor hem de
2020 stratejik hedeflerimize ışık tutmasını diliyoruz. Görüyoruz ki; günün sonunda onca
faaliyetin, koşturmacanın, inişli çıkışlı duygusal günlerin ardından bireysel dünyalarımıza,
katılımcılarımıza, çevremize, kısacası dolaylı dolaysız tüm paydaşlarımıza olumlu etki etmeyi
başarmışız.
BAŞLIKLAR HAKKINDA
Verileri on altı başlıkta, kategorik bazda sıralarken projenin kendi içindeki tutarlılığını ve
hedeflerini değerlendirmenin önemli olduğunu düşündük. Ekip, hedefler, katılımcı gruplar,
faaliyetler, katılımcı ve gönüllü değerlendirmeleri, performans analizleri, sosyolojik ve
psikolojik yorumlar, mekânın özellikleri, eğitim programının detayları, arşivlerimiz, videolar,
kadının güçlenmesi prensipleri ve gelecek planlarımız… İzlediğimiz sıralamayla koyduğumuz
hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı sorgulamak ve bu hedeflerin sosyal etki değerinde yarattığı
izdüşümleri takip etmek okuyucu açısından mümkün olacaktır. Sonuç olarak KA denemeye
EVET diyecek genç kızlara özgüven kazandıran bir açık hava deneyim programıdır. Programın
içeriğindeki atölye başlıkları ve eğitim modülleri bütünün parçasıdır ve her şey faaliyetler
akışının uygulama biçiminde ve bireye etkisinde anlam kazanır. Bu anlamı ölçümlemeye
çalıştığımız öznel iyi oluş ve odak grup bölümlerinde çözüm yollarımızın katılımcı birey
üzerindeki etkisini görebileceksiniz.
Çok önem verdiğimiz onuncu ve on birinci bölümlerde ise gönüllülük sisteminin yansımalarına
yer ayırdık. Paylaşılan duyguları, anketleri ve hikayeleri olduğu gibi yayınladığımız bu
bölümlerin keyifle okunacağını düşünüyoruz.
Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.
Gelecek, atağa kalkan gençlerin! Onların umut dolu hisleri boşuna değil…
Alper AKÇA – 08.12.2016, İstanbul
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1. KIZLAR ATAKTA 2016 PROJE EKİBİ VE KATKIDA BULUNANLAR
Kızlar Atakta Ekibi

Ercan Tutal – AYDER Yönetim Kurulu Başkanı, Proje Mentoru
Alper Akça – Proje Koordinatörü, Kurucu
Tanyel Süzer – Eğitim Direktörü
Sevda Baysal – Kamp ve Gönüllü Koordinatörü
Melis Başaran – Kamp Lideri, Eğitmen
Taylan Aktuğ – Ritim Atölyesi Eğitmeni, Uzman Psikolojik Danışman
Duygu Dünya Önen – Kamp Lideri, Eğitmen
Esra Kuzucu – Ekolojik Yaşam ve Sürdürülebilirlik Atölyesi Eğitmeni
Koray Sezer – Ekolojik Yaşam ve Sürdürülebilirlik Atölyesi Eğitmeni
Batuhan Özyurt – Kaptan, Dalış Eğitmeni
Umut Servi – Kaptan Yardımcısı, Dalış Eğitmeni
Olga Blasco – Dans Atölyesi Eğitmeni
Renk Koçtürk – Dansla Terapi Eğitmeni
Tuba Unat – Sanat Atölyesi Eğitmeni
Deniz Karcı – Savunma Sanatları Atölyesi Eğitmeni
Çiğdem Tanyer – Yoga Atölyesi Eğitmeni
Ahmet Kalkan – Binicilik Eğitmeni
Ferit Ercan– Yelken Eğitmeni
Ali Balkan – Web Tasarımı
Armağan Akçay – Görsel İletişim ve Arşiv Sorumlusu
Selin Gündoğdu ve İrem İnce – Dönemsel Kamp Liderleri

EMpower Vakfı

Cynthia Steele – EMpower Vakfı Başkan Yardımcısı
Filiz Bikmen – Türkiye Kıdemli Program Sorumlusu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ahmet Okur – Çocuk Hizmetleri Genel Müdür V.
Ergin Balcı – Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Birim Yöneticisi

Düşler Akademisi Kaş ve Ataşehir Ekibi (alfabetik sırayla)

Abdullah Dönmez, Arzu Karcı, Anıl Demirhan, Avni Deniz, Berrin Acartürk, Burak Taş, Burcu Ayan, Cansu
Çakıcı, Deniz Karcı, Deniz Vural, Dilruba Karalp, Engin Gezer, Gökhan Göçer, Hüseyin Çelik, Fidan
Karaahmetoğlu, İzzet Çilingir, İlay Kantekin, Muhammed Ural, Nermin Tutal, Okan Nalçacı, Selçuk Saç,
Sena Pircivan, Sibel Sadıkoğlu, Üzeyir Koçak

Destekleyenler

Elçin Er (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gn.Md.lüğü, Daire Başkanı), Handan Arslantaş (Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Gn.Md.lüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı), Doç. Dr. Binnaz Kıran Esen (Danışman,
Öğretim Görevlisi), Abdullah Oskay, KEP Kadın Ekonomi Platformu, Hilton İstanbul Bosphorus, Natura
Blue Dalış Okulu, Kaş At Çiftliği, Kaş Yelken Kulübü, Sabancı Üniversitesi CIP, Saylam Suits, Faselis, Tolga
Cengiz, Sevgi Baysal, Aras Bilkin, Karima Sherzad, Tazefikir, Gamateks, Osmanlı Bahçesi

Özel Teşekkürler

Kalkınma Bakanlığı, Katılımcı İl Valilikleri, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı görevli personeli ve gözetmenleri, Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Türkiye, Genç Hayat Vakfı, Soma Kadın Kooperatifi, Koruyucu Aile Dernekleri, Alternative
Camp, Düşler Mutfağı ve TÜM KIZLAR ATAKTA GÖNÜLLÜLERİ.
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2. ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ
Ercan TUTAL – Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucu
Koskoca kız oldun artık,
En sevinçli çağındasın.
Hiç sönmeden parıldasın,
Gözlerindeki bahtiyarlık.
Günlük güneşlik ortalık,
Baban dönecek limana;
Getirip verecek sana,
Pulları altın bir balık. (8 Mart için)
Şairin temennisine inat limana geri dönmüyor bizim kızların babaları, altın pullu balık hediyesi
bir düş̧ bile değil dünyalarını süsleyen…hiç değilse birkaç dakikalığına!
Kızlar ve kadınlar günüymüş̧ 8 Mart, bayrammış̧ hem de ne gam…güneş̧ doğmuyor bile bizim
kızların masum yaşantısına.
Gözlerinde çokça gözyaşı, donuk bakışlarında öfke ve içten kemirdikleri dudaklarında
suskunluk. Kim bilir hangi acıyı taşıyorlar küskün bedenlerinde.
Şiirlerinde, şarkılarında ve hikayelerinde hep ürkek bir bekleyiş̧ var bizim kızların. Nereden ve
ne zaman olduğunu bilmedikleri ama mutlaka geleceğine inandıkları mutluluğun bekleyişi. En
sevinçli çağlarında olmanın umutlu bekleyişi, yavaş̧ yavaş usulcacık esen bir meltem gibi
dünyalarına gelecek olan.
Bizim kızlarımız çocukluklarını yaşamadılar. Ellerinden çalındı en güzel hediyeleri doğanın
onlara bonkörce verdiği; hem de bazen en yakınları tarafından…Acımasızca!
Ama yaşayacaklar elbet o çalınmış̧ günlerin en güzellerini, hem de doyasıya, keyfini çıkararak
yepyeni bir yaşam sevinciyle. Varsın limana dönmesin beklenen her kimse, yetiyorum ben
kendime diyecekler.
Bedenim, özgürlüğüm ve gücüm elimde, başım dik ve onurlu bir hayata dopdolu bakıyorum
diyecekler. Acıyı ve utancı yaşatanların ruhunda ağır bir yük gibi bırakarak hem de...hep ileriye
bakarak.
Bayram tadında günleri olacak bizim kızların, güneş̧ gibi koskocaman gülümseyecekler doğan
güne. Kucak dolusu sevgilerini paylaşacaklar yollarına kim çıkarsa. Genç yaşlı, kadın erkek,
Asyalı, Avrupalı, beyaz, siyah ve güzel çirkin diye ayırmadan hem de.
Çünkü artık onlar yalnız değiller. Tereddütsüz kapılarını açan kurumlar, okullar ve öğretmenler
var. Onlar için programlar hazırlayan eğitmenler ve gönüllüler var. Koskocaman bir aile gibi
kucağını açan insanlar var...dahası BİZ varız!
Biz, bizim kızlarımıza güveniyoruz. Seviyoruz onları kardeşlerimiz gibi, ayırt etmeden,
bağrımıza basarak! Onların yaşam enerjisini açığa çıkartmak için heyecanımızı, bilgimizi,
deneyimlerimizi ve gelecek düşlerimizi paylaşıyoruz soluk soluğa.
Onlar anlatıyor biz dinliyoruz. Biz soruyoruz onlar cevap veriyorlar. Geleceğin resmini çiziyoruz
hep birlikte, düşünü kuruyoruz, ağacını suluyoruz.
Gelecek neslin kızlarına, oğullarına yemyeşil, umut dolu, güneşli bir dünya bırakmak için…
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKAL BAKANLIĞI
Ergin BALCI - ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Çocukların Hayata Hazırlanması Birim Yöneticisi
Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda, çeşitli toplumsal veya ailevi
sorunlara bağlı olarak bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve
duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olduğu tespit
edilen veya ihmal ve istismar edilen çocuklar korunma altında
bulunmaktadır. Bakanlığımız, korunma altındaki çocukların
sağlıklı gelişim sorumluluğunu kamu adına yasalar
çerçevesinde üstlenmiştir. Çocuklara yalnızca kaliteli bakım
hizmeti sunmanın yetersiz kalacağından hareketle, her bir
çocuğun gelişim ihtiyacını dikkate alan çok yönlü programlar
geliştirilerek uygulanmasına önem verilmeye başlanmıştır.
Bu bağlamda çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama
hazırlık dönemi olarak adlandırılan (Yörükoğlu, 2007) “ergenlik dönemini” yaşayan korunma
kararlı çocuklarımıza yönelik özel çalışmalara ağırlık verilmektedir.
Yaş ve cinsiyete bağlı fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişim ve değişim dönemini
kapsayan ergenlik dönemindeki çocuklarımızın, sağlıklı gelişim göstermiş, hayata hazır birer
yetişkin olmaları temel hedeftir.
Örselenmiş yaşam deneyimleri olan çocukların yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri,
kendi gereksinimlerini karşılayabilecek düzeye gelebilecek gelişimi sağlayabilmeleri için,
onlara gerekli imkanların sağlanması ve kaynaklarla buluşturulmaları gereklidir.
Çocukların gelişimini sağlarken onları etkileyen gelişimsel zorluklar ve sorunlar yerine güçlü
yanlarına odaklanılması önemlidir. Literatürde “olumlu gençlik gelişimi” olarak adlandırılan bu
yaklaşım, çocuğa dünyayı keşfetme, dünyaya katkıda bulunma isteği, yetkinlik gibi vizyonlar
kazandırmayı amaçlar. Olumlu gençlik gelişimi perspektifi, en dezavantajlı koşullara veya en
sorunlu geçmişe sahip gençlerin yetersizlik olarak tanımlanan veya uyumsuz eğilimlerini
düzeltme, iyileştirme veya tedavi etmek yerine; üreten, anlayan, bireysel gelişim, sorumluluk
duygusu, öfke kontrolü, utangaçlıktan kurtulma, rol modeli olma isteği, sosyal çevre algısı,
liderlik becerileri gelişimi ve benlik saygısı potansiyellerini vurgulamaktadır.
(Damon, 2004. Akt: Aykara ve Albayrak, 2016).
Korunma altındaki ergenleri düşündüğümüzde, olumlu gençlik gelişimi temelinde yapılacak
olan etkinlikler çocukların korunması, risklerin azaltılması ve zorlukları yenme gücünün
kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu tür programlar çocukların zorlu koşullara direnmek
için dayanıklılıklarını artırarak mevcut ve gelecekteki iyilik hallerine katkıda bulunabilecektir.
Bu yaklaşım temelinde yapılan programların koruyucu-önleyici etkisinin olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır. (Damon, 2004. Akt: Aykara ve Albayrak, 2016).
Medikal çözüm yöntemlerinden veya geçerliliğini yitirmiş “didaktik” yöntemler yerine,
“Çocuklar için değil, çocuklarla birlikte” anlayışından ve gençlerin kaynakları tüketen değil
besleyen bireyler olarak görülmesi fikrinden hareketle; gençlerin içinde yer aldıkları
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etkinlikleri, onların yetkinlik ve güven duygularını, karakter gelişimlerini ve bağ kurabilme
becerilerini, önemseme ve şefkat gösterme gibi özelliklerini geliştiren çalışmalar yapılması
önemlidir.
Çocuklara gelişimsel sistem ve ekolojik sistem teorilerine dayalı, güçlendirme temelli bir
yaklaşımı benimseyen “Kızlar Atakta Projesi” korunma altındaki çocuklarımızın ilgi ve
ihtiyaçlarını odak alan bir içeriğe sahip olması nedeniyle değerlidir.
Doğal yaşamın içinde, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla çocuklara güçlü yönlerini
ve potansiyellerini fark ettiren, bu potansiyellerini doğada uygulama imkânı sağlayan Kızlar
Atakta Projesi’nin çocuklarımızın gelişimine önemli katkısı olduğunu düşünüyorum.
Alanda yaptığım gözlemler, çocuklarla yaptığım sohbetler, kampa ilişkin çocuklardan ve kurum
personelinden aldığımız yazılı geribildirimler, Kızlar Atakta Projesi’nin iyi bir kamu-sivil toplum
iş birliği örneği olduğunu göstermiştir.
Bu projenin hazırlanmasında, uygulanmasında, finanse edilmesinde katkısı olan ve emeği
geçen kişi ve kurumlara;
Kızlar Atakta Projesi çalışan ve gönüllülerini, özverili çalışmalarından ve çocukların
mahremiyetine duydukları saygı ve hassas yaklaşımlarından dolayı ayrıca kutluyorum.
Saygılarımla.

12-

Yararlanılan Kaynaklar:
AYKARA, A. ve ALBAYRAK, H. (2016). Olumlu Gençlik Gelişimi Yaklaşımı Açısından Spor
Etkinliklerine Katılımın Gençlere Yansımaları. Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 27, Sayı 1.
ŞAHİN, Ş. ve ÇÖNEVER ÖZÇELİK, Ç.(2016). Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme.
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi.
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3. PROJENİN GEREKÇESİ ve 2016 YAZ PROGRAMI HEDEFLERİ
Kızlar Atakta Projesi 12-18 yaş arasındaki sosyal dışlanmaya maruz kalmış dezavantajlı genç
kızların spor, doğa ve takım çalışmasının etrafında eğitimden geçmelerini sağlayarak zihinsel
ve fiziksel kapasitelerini arttırılması yoluyla ergenlik sonrası dönemde yüksek motivasyonlu,
kendine güvenen, cesaretli ve girişimci bireyler 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 ile kurdukları
ilişkiyi geliştirmelerine 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.
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2016 YAZ PROGRAMI HEDEFLERİ
•

Ergenlik dönemindeki genç kızların doğa ve spor aktiviteleri içinde diğer insanlarla olan
ilişkileri yardımıyla kendilerini tanımalarını sağlamak,

•

Kapsayıcı bir ortamda sosyal hayata tam katılım ve sosyal bütünleşmeyi yaşatmak,

•

Liderlik yönlerini ortaya çıkararak güçlenmelerini sağlamak,

•

Karar alma ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak,

•

Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler geliştirme becerilerini artırmak,

•

Sosyal girişimci algısını güçlendirerek liderlik potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak,

•

Güvenli ortamlarda risk alarak kendilerini keşfetmelerinin yolunu aydınlatabilmek,

•

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.
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NEDEN KIZLAR?
‘Kızlar Atakta’! ergen genç kızlar doğa sporlarıyla tanışsın, gücünün farkına varsın, sporla
kendini keşfetsin ister. 6 günlük yoğun kamp programı bittiğinde, genç kız evine döndüğünde,
‘yapamazsın’ denildiğinde bunu sorgulamaya başlar belki ufak ufak. Bir hafta içinde
yüzmüştür, dalmıştır, tekneden atlamış, yelken yapmış, bota binmiştir, ay ışığında Likya
yolunda yürümüştür, ufacık çadırda matın üstünde uyumuştur, köy yollarında grup olarak
bisiklet kullanmıştır, sabahları güne sporla başlamıştır. Aynada kendini göre göre dans etmiş,
vücuduyla ilişkisini dönüştürmüş, perküsyon aletleriyle ritim yapmayı denemiş, müziği farklı
deneyimlemiştir. Ekolojik yaşam hakkında projeler üretmiş, tüketim üzerine kafa yormuştur.
Savunma sanatlarının uzun yolunu keşfetmiştir. Ve evet tüm bunları sadece 1 hafta içinde
yapmıştır.
Her macera dolu etkinlikte ben yapamam der! “Yapamam” derinin altına işlemiştir. İlk refleks
hep ‘Yapamam’ olur. Bütün hafta ne kadar çok yapamam dediğini görür önce. Sonra her
yapamam dediği şeyin akıbetine şaşırır. Düşündüğü gibi olmaz çünkü, yapamam dediklerini
yapar, yapabilir.
Kızlar Atakta 2015 yılında 7 kamp, 2016 yılında da 9 kamp haftası ile Türkiye’nin farklı illerinden
yaklaşık 200 genç kızı yaz programında ağırladı. Alternatif Yaşam Derneği olarak bizler bu
dönüşüm hayali için tüm yüreğimizle çalışırken, bizlere destek olan, hayallerimize ortak olan
çok güzel yol arkadaşları edindik. Yarattığımız, yaratacağımız etkiyi hep beraber başardık…

Geleceğin güçlü kadınları için kızlar atakta diyoruz!
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4. HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
2016 yılının yaz programı hedefi en fazla 150 genç kıza 10 haftalık bir takvimde, ilki 2015’de
uygulanan açık hava eğitim ve deneyim programını uygulamaktı. Okul yılının Ramazan’ın tam
ortasında bitmesi ve ertesinde bayramın uzaması sebebiyle ilk grup 12 Temmuz 2016’da kabul
edildi. Bir önceki yıldan farklı olarak engelli katılımcı hedefi konmadı. Grupların içinde doğal
olarak yer alan; mental yetersizliği olan katılımcılar ve/veya varsa engelli bireyler ise programa
katılmaya devam ettiler. Projeye katılan genç kızların doğa içerisinde kamp yaşamını
deneyimleme, spor, yaratıcı sanat ve grup etkinlikleri yapma, birey olarak kendini
gerçekleştirme, topluluk içinde kendini ifade etme, doğru iletişim kurma, kültür ve çevre
bilincini edinme gibi kişisel gelişime yönelik hedefleri kazanıp kazanamadıkları, sistematik
olarak takip edilmiş; izleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları uzman kişiler tarafından
yapılmıştır.
Duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilmek.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: 2015 yılında uzman danışmanlar ve davranış bilimi
alanında çalışan akademisyenler ile beraber 3 yeni eğitim modülü yaratılmış idi.
Toplam 9 saat olan bu kişisel gelişim zamanı 2016 yılında gönüllü/uzman yaşam koçları
tarafından doldurulmuş ve yaratıcı drama etkinlikleriyle gruplar halinde uygulamıştır.
Eğitim modüllerinin içeriği ve eğitmenlerin görüşleri raporun ilgili bölümünde
açıklanmıştır.
Güvenli ortamlarda risk alarak kendini keşfetmek.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: Sıra dışı yönleri bulunan zorlayıcı doğa sporları
faaliyetlerine yelken deneyimi de eklenmiştir. Faaliyetler öncesinde eğitim direktörü
tarafından sözlü olarak koçluk verilmiş, aksiyon sırasında zorlanan katılımcılara birebir
yaklaşımla özel destek sağlanmıştır. Yükseklik 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 ile 7:30’da başlayan gün, gece 22:00’ye kadar devam etmiş,
6 gün boyunca bu temponun düşmediği bir süreç yönetilmiştir.
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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. 108 katılımcının (2016) hepsi ilk defa
tanıştığı en az bir açık hava faaliyeti yapmıştır.
Çevre ve doğa bilinci oluşturmak.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: 2015 senesinde hafta boyunca serpiştirilerek verilen
bilgiler, 2016 senesinde “Ekolojik Yaşam ve Sürdürülebilirlik” atölyesi olarak
sistemleştirilmiştir. Eğitimlerin teorik, pratik, uygulama ve planlama bölümlerinde
sürdürülebilirlik ilkeleri, güneş enerjisi, atıkların geri dönüşümü ve doğaya saygı
konuları işlenmiştir. Organik tarlada yapılan atölye, geceleri proje okuluna dönüşmüş
ve her grup çevre ve doğa temalı çözüm önerilerini sunum yaparak anlatmıştır.
Katılımcılara saksı ve sebze tohumu hediye edilerek balkon bahçeciliğine giriş
yapmaları teşvik edilmiştir.
Liderlik becerilerini geliştirmek.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: Her grup çeşitli biçimlerde kendi gösterisini veya eserini
yaratmaya, sunmaya, paylaşmaya teşvik edilmiştir. Gruplar kendi içinde iş bölümü
yapmış ve farklı farklı kabiliyetler öne çıkmıştır. Grubun son gecesi yapılan dans, müzik,
tiyatro, skeç vb. sahne gösterilerine gönüllü ablalar da koçluk yaparak destek vermiş,
gösterilerin içinde de yer almıştır. Oryantiring, gece yürüyüşü, gönüllülük, ilkeler
atölyesi gibi eğitim 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 direktörünün 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. İlkeler çalışmasının yanı sıra 8,5 saatlik
kişisel gelişim eğitimleri 3 modülde gerçekleştirilmiştir.
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. Ayrıca ekolojik yaşam ve sürdürülebilirlik atölyesi, çevre sorunlarına
yaratıcı çözüm önerileriyle gençlerin proje geliştirdiği sunumlara sahne olmuştur.
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 bireylerin spor yoluyla entegrasyonunu amaçlayan
projede onlarca engelli birey Kızlar Atakta katılımcıları ile aynı ortak alanları kullanmış,
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final gecelerinde ortak gösteriler yapmıştır. Yemek servisi ve mutfak operasyonunu
katılımcılar ve gönüllüler beraber koordine etmiş, zihinsel ve bedensel engellilerin
ağırlıkta olduğu gruplarla Kızlar Atakta katılımcıları kapsayıcı bir ortamda etkileşimde
bulunmuştur.
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 rastgele dağıtılmışlardır. Bu da yeni
ilişkiler geliştirmeleri konusunda onları teşvik etmiştir.
Farklı ve çok kültürlü paylaşımlarda bulunmak.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: Akademi tüm proje boyunca uluslararası gönüllülere ev
sahipliği yapmıştır. Bu gönüllüler Kızlar Atakta projesi boyunca dönüşümlü olarak farklı
pozisyonlarda yönetişim içinde yer almıştır. Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı
bölgelerinden gelen insanların bir arada yaşadığı bir ortam olarak Düşler Akademisi Kaş
tesisi, sosyal, kapsayıcı toplumsal dönüşüm projelerine ev sahipliği yapmaktadır.
Erkeklere biçilmiş fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde var olabileceğini
göstermek.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: Kişisel gelişim eğitim modüllerin odaklandığı birincil başlık
toplumsal cinsiyet ayrımıdır. Modüller içinde video gösterimleri ile kadınların başarılı
olduğu sıra dışı faaliyetler gösterilmiş ve üzerine katılımcılar ile beyin fırtınası
yapılmıştır. Zorlu doğa sporları konsepti tam da bu değişim hedefine yönelik hizmet
etmektedir. Erkek veya kadın fark etmeksizin herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır,
fiziksel güç kullanımının avantaj ve dezavantajları cinsiyete bağlı değildir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini özümsemek.
Hedefe Yönelik Faaliyetler: Eğitim programın tamamı bütüncül olarak 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 görebiliriz.
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5. KORUYUCU AİLELER ve GRUPLAR HAKKINDA
a. İLLER VE KATILIMCI TABLOSU
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Gönderilen Gruplar

2016
Kamp1

Kamp2

Kamp3
Kamp4
Kamp5
Kamp6
Kamp7
Kamp8
Kamp9

Grup

Şehir

Giriş

Çıkış

Katılımcı

Gözlemci

Şoför

Gönüllüler

Soma
Kadın
Koop.
Genç
Hayat
Vakfı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı

Soma

12.07.2016

17.07.2016

13

2

1

9

İzmir

19.07.2016

24.07.2016

11

2

1

7

Mersin

26.07.2016

31.07.2016

12

2

1

5

Adana

2.08.2016

7.08.2016

13

1

1

6

Gaziantep

9.08.2016

14.08.2016

10

2

1

7

Denizli

16.08.2016

21.08.2016

12

2

1

7

K. Maraş

23.08.2016

28.08.2016

11

2

2

9

Manisa

30.08.2016

4.09.2016

12

2

1

6

İzmir

5.09.2016

10.09.2016

14

2

1

6

108

PROJE İKİNCİ SENESİNDE
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10

62

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI
KORUYUCU AİLE BİRİMLERİNDEN KATILIMCI GENÇ KIZLARI KABUL
ETMİŞTİR. DOKUZ HAFTANIN İLK İKİ GRUBU İSE SIRAYLA SOMA KADIN
KOOPERATİFİ VE GENÇ HAYAT VAKFI İŞ BİRLİĞİ İLE
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU GRUPLARLA FARKLI HEDEF KİTLELERİN
DENEYİMİNİN YAŞANMASI AMAÇLANMIŞTIR. KIZ MESLEK LİSELERİ VE
EKONOMİK ANLAMDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN PROJE HEDEFLERİNE
YANSIMASI TAKİP EDİLMİŞTİR.
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b. 2016 TASLAK HAFTALIK PROGRAM
Birinci Gün
Ön Hazırlıklar
09:0013:00
09:0013:00
09:0013:00
13:0014:00
14:0015:30
15:3017:30
17:3018:30
18:3019:30
19:3020:15
20:3022:30

Gönüllülük Oryantasyonu
Gönüllülük Oryantasyonu
Gönüllülük Oryantasyonu
Öğlen Yemek
HOŞ GELDİNİZ DA ve KA
yaşam biçimi, Katılımcı
Oryantasyonu, İlkeler
Kampçılık Eğitimi, Çadır alanı
bilgilendirme- YERLEŞTİRME
Ekolojik Yaşam ve
Sürdürülebilirlik Atölyesi
Akşam Yemek
Ritim Atölyesi

Hafta öncesi proje
değerlendirme, ölçme,
değerlendirme, testler ve
arşivleme.
22:30 Yatış
Dördüncü Gün
07:45- Sabah Yoga ve Esneme
08:45
08:45- Kahvaltı
09:15
09:00- Oryantiring- Doğada Yürüyüş
11:00 ve Yön Bulma Oyunu
11:00- Kişisel Gelişim Atölyesi 3
12:30
12:30- Öğlen Yemek
13:30
13:30- Ritim Atölyesi
14:30
14:30- Dans Atölyesi
15:30
16:00- At Çiftliği Binicilik Deneyimi
18:00
18:3019:30
19:3020:00
20:0022:00
22:30

Akşam Yemek
Serbest Zaman
KAŞ Gezisi
Yatış

İkinci Gün
08:00- Sabah Sporu
08:15
08:15- Kahvaltı
08:45
09:00- Kişisel Gelişim Atölyesi 1
11:30
11:30- Serbest Zaman
12:00
12:30- Teknede Öğlen Yemek
13:30
13:30- Tekneyle denize açılma ve açık
16:00 denizde yüzme eğitimi, temel
tekniklerin gösterilmesi.
16:00- Scuba- Keşif Dalışı
17:00
17:00- Scuba- Keşif Dalışı
18:00
18:30- Akşam Yemek
19:30
19:30- Voleybol & Alternatif Aktivite
21:00
21:00- Serbest Zaman
22:00

Üçüncü Gün
07:45- Sabah Sporu
08:30
08:30- Kahvaltı
09:00
09:00- Bisiklet
10:00
10:30- Kişisel Gelişim Atölyesi 2
12:30
12:30- Öğlen Yemek
13:30
13:30- Kişisel Gelişim Atölyesi 2
16:00

22:30 Yatış
Beşinci Gün
07:45- Sabah Yoga ve Esneme
08:45
08:45- Kahvaltı
09:15
09:30- Deniz Etkinliği ve Yelken
12:00 Deneyimi
12:00- Serbest Zaman
12:30
12:30- Öğlen Yemek
13:30
13:30- Sanat Atölyesi
14:30
14:30- Ekolojik Yaşam ve
15:30 Sürdürülebilirlik Atölyesi
15:30- Temizlik, Ritim ve Dans
18:00 Atölyeleri / Son gece gösterisi
için hazırlık
18:30- Akşam Yemek
19:30
20:00- SON GECE EĞLENCESİ
22:00
22:00- Serbest Zaman
22:30
22:30 Yatış

22:30 Yatış
Altıncı Gün
08:00- Sabah Sporu ve Temizlik
08:45
08:45- Kahvaltı ve mıntıka
09:30 temizliği
09:30- Sertifika Töreni ile Veda
11:00
11:00- Gönüllü Değerlendirme
12:00 ve Geri Bildirim Toplantısı
12:30- Öğlen Yemek
13:30

16:0017:00
17:0018:00
18:3019:30
19:3020:00
20:0022:00

Savunma Teknikleri
Atölyesi
Dans Atölyesi
Akşam Yemek
Serbest zaman
Uyuyan Dev Gece
Yürüyüşü
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c. 2015 PİLOT YAZ PROGRAMI VE SOSYAL ETKİYE GİRİŞ
Projenin pilot faaliyeti ve başlangıcı olan 2015 Yaz Programı sonrasında hazırlanan sosyal etki
ve faaliyet raporunun detaylarına 2016 Sosyal Etki Raporu’nda yer verilmeyecektir. “Sevgi
Evleri”, “BSRM” ve diğer bakım yurtlarından gelen katılımcıların, gözlemci, gönüllü, ekip ve
paydaş geri bildirimleri, anketler, analiz ve sonuçları için ayrıca incelenebilir. Rapor 18.12.2015
tarihinde yayınlamış ve 5 Mayıs 2016 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus’da yapılan, ilgili sivil
toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin katıldığı değerlendirme/paylaşım toplantısında
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
2015

Grup

Kamp1
Kamp2
Kamp3
Kamp4
Kamp5
Kamp6
Kamp7
Genel
Genel

Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Aile
Bakanlığı
Kadın
Kooperatifi
Aile
Bakanlığı
Kaş Milli
Eğitim

Şehir

Giriş

Çıkış

Katılımcı

Gözlemci

Şoför

Gönüllüler

Tokat

3.08.2015

9.08.2015

12

2

1

6

Kırıkkale

10.08.2015

16.08.2015

10

2

1

6

Eskişehir

17.08.2015

23.08.2015

11

2

1

6

Sakarya

24.08.2015

30.08.2015

12

2

1

6

Konya

1.09.2015

7.09.2015

12

2

1

6

Adıyaman
Muğla
Soma

8.09.2015

14.09.2015

10

2

2

6

16.09.2015

21.09.2015

10

2

1

6

2.10.2015
3.08.2015

4.10.2015
21.09.2015

6

3

1

2

Antalya
Antalya

4

0

87

1

17

0

4
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PROJE PERFORMANSINA İLİŞKİN GÖZLEMCİ GÖRÜŞLERİ - 2015
Projenin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını düşünüyorum.
Projede yer almaktan memnunum.
Aktiviteler katılımcıların gelişimini hedeflemekteydi.
Gönüllü proje ekibi yeterli ve ilgiliydi.
Projenin kişisel ve mesleki gelişimime fayda sağladığını…
0
Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

1

2

Kısmen Katılıyorum

3

4

5

Katılmıyorum

2015 raporuna ulaşmak için QR kodu okutabilir ya da tıklayabilirsiniz.
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Tokat- 2015
“Kızlar Atakta duygulara saygı duymayı, arkadaşlarımı dışlamamayı, cesur olmayı, imkânsızın
olmadığını, korkunun gereksiz olduğunu öğretti.”
“Burası herkesin eşit olduğunu gösteriyor.”
“Burada hiç yapmadığım şeyleri o kadar kolay yaptım ki. Her şey bana çok zor geliyordu, çok
korkuyordum ama artık hiç korkmuyorum.”
Kırıkkale- 2015
“Burayı seviyorum ama bağlanmak istemiyorum sonra sıkıntı oluyor… İyi ki gelmişim!”
“İlk defa çadırda yattım, çok mutluyum. Çok iyi uyudum.”
Eskişehir- 2015
“Spor sadece aletlerle değil, doğal yollarla da yapılabiliyormuş.”
“Birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve daha birçok şeyi ruhuma katarak gidiyorum
buradan.”
Sakarya- 2015
“Yaşadığım anın tadını çıkarmayı yanımda götüreceğim.”
“Kadın ve erkeğin her konuda eşit olduğunu düşünmeye başladım.”
Konya- 2015
“’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 noktam olmuştur.”
Adıyaman- 2015
“Bugün bir şey öğrendim, ne olursa olsun pes etmemeyi… Pes etmeyeceğim, hayallerimin
peşinden gideceğim.”
Soma- 2015
“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.”
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d. 2016 YAZ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ*
Tanyel SÜZER- Çocuk Gelişim Uzmanı ve Davranış Analisti / KA Eğitim Direktörü*
Doğa sporlarıyla ergenlik dönemindeki genç kızların kişilik gelişimini desteklemeyi ve kızları
güçlendirmeyi hedefleyen Kızlar Atakta projesinde, yaparak yaşayarak öğrenme modeli temel
alınmaktadır. Tecrübeye dayalı öğrenmenin kendini keşfetme ve öğrenilen becerilerin kalıcılığı
açısından etkili olduğu bilinmektedir.
Özellikle kaba motor gelişime yönelik yeni beceriler öğrenerek hem fiziksel olarak güçlenen
hem de özgüven kazanan katılımcılara kendi başat algılarına uygun öğrenme fırsatı
tanınmaktadır. Gönüllü eğitmenlerin yer aldığı projede işitsel, görsel ve dokunsal olmak üzere
üç temel duyuya yönelik etkinlikler yer almaktadır. Katılımcıların pasif dinleyici konumda değil
gerçekleştirilen tüm etkinlikleri tecrübe ederek aktif öğreniciler olması sağlanmaktadır.
Katılımcıların hem eğitmenlerden hem gönüllülerden hem de birbirlerinden öğrenmeleri
etkinliklerdeki sorumluluğun projede yer alan herkese paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Kızlar
Atakta projesinin 2015 yılında gerçekleştirilen pilot uygulamasında yer etkinliklere ek olarak
Kaş Yelken Kulübü desteğiyle düzenlenen yelken atölyesinde akran öğretimi yapılmıştır.
Akran öğretimi bireylerin kendi yaşıtlarını daha iyi modellediklerini kabul eden bir yaklaşımdır.
Erken yaşta yelken eğitimine başlayan ve yelken kulübünün sporcusu olan ergenlik
dönemindeki kız ve erkek akran öğreticilere projeye dahil olmadan önce Alternatif Yaşam
Derneği’nin projelerine ilişkin bilgi verilmiş, Kızlar Atakta ile hedeflenen cinsiyet eşitliği
kavramı açıklanmıştır. Katılımcılar yelkencilik eğitimi alırken bir sporu profesyonel olarak
yapan yaşıtlarını gözlemleme ve etkileşme fırsatı bulmuşlardır.
Akran öğretici olarak projeye destek veren gençler ve Kaş Yelken Kulübünün eğitmen ve
sorumlularının katılımcılarla geçirdikleri üç saatlik yelken etkinliğinden sonra son gece
düzenlenen müzik dinletisi ve dans gösterilerini izlemek amacıyla her hafta Düşler Akademisi
Kaş tesislerini ziyaret etmeleri de projenin sosyal etkisini arttırmıştır.
Yaz programında gerçekleştirilen yeniliklerden bir tanesi de Kızlar Atakta projesi için geliştirilen
kişisel gelişim atölyeleri için uzman yaşam koçlarından destek alınmasıdır. Pilot uygulamada
“iletişim sanattır, ben kimim ve gelecek ağacı” başlıklarında eğitim modülleri geliştirilmiştir. Bu
yıl “duygularımız ve zorbalık” konusunda yeni bir içerik hazırlanmış olup, iletişim ve hedef
belirleme konularının gönüllü olarak projeye destek veren profesyonel yaşam koçları
tarafından yürütülmesi sağlanmıştır.
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Yaşam koçluğu yapan sekiz kişilik ekip, her hafta iki kişi olmak üzere, günü birlik Kaş’a gelerek
Kızlar Atakta projesinin hedeflerini ve ergenlik dönemindeki genç kızların gelişim özelliklerini
dikkate alarak hazırladıkları yaklaşık 5 saatlik atölyeyi iki oturumda gerçekleştirmişlerdir.
Projeye özel olarak geliştirilen ve uzmanların gönüllü olarak destek verdiği iletişim ve hedef
belirleme atölyeleri, Kızlar Atakta‘nın sosyal etkisinin projedeki katılımcı sayısıyla sınırlı
olmadığına dair anlamlı bir örnektir.
Programda yer alan tüm etkinlikler ve eğitimler, grup gözlemcisi olarak gelen uzmanlardan
katılımcılar hakkında bilgi edinildikten sonra proje ekibi tarafından değerlendirilerek gerekli
görüldüğü takdirde uyarlamalar yapılmıştır.
Alternatif Yaşam Derneği’nin toplumsal cinsiyet eşitliği temasında gerçekleştirdiği ilk proje
olan Kızlar Atakta, dokuz haftalık süreçte fayda sağlamayı hedeflediği yüzden fazla genç kız
aracılığı ile “toplumsal cinsiyet rollerine” ilişkin bilimsel bir veri sağlamak adına önemli bir fırsat
sağlanmıştır. Yaz programına katılan dokuz gruptan beşi ile fokus grup tekniği ile görüşmeler
yapılmıştır. “Ergenlik dönemindeki genç kızların toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumu ve
yaşantılarına etkilerine ilişkin görüşlerinin” belirlenmesi için iki grupla yapılan görüşmelerin
analizi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin betimsel bir çalışma başlığıyla raporun ilerleyen
bölümlerinde yer almaktadır.
e. KATILIMCI GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİ*
Kızlar Atakta projesinin 2016 yaz döneminde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında altışar günlük
toplam 9 kamp düzenlenmiştir. Projenin hedef kitlesini oluşturan ergenlik dönemindeki sosyal
dezavantajlı genç kızların spor ve sanat etkinlikleriyle desteklenen bir program eşliğinde
kampçılık deneyimi yaşayarak birey olarak kendini gerçekleştirme, etkili iletişim kurma,
ekolojik yaşam bilincini edinmeleri hedeflenmiştir.
Haftalık programda yer alan tün etkinlikler ve akış yukarıda sıralanan hedefler esas alınarak
değerlendirilmiş ve katılımcıların etkinliklere ilişkin yorumlarıyla da desteklenmiştir.
Karşılama
Projenin 2015 yazında gerçekleştirilen pilot uygulamasında tüm katılımcılar tarafından olumlu
geri bildirimde bulunulan karşılama ve ilkelerin belirlendiği atölye çalışması 2016 yaz
programında da aynı şekilde gerçekleştirilmiştir. Düşler Akademisi Kaş tesisine giriş yapan
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katılımcılar tüm Kızlar Atakta gönüllüleri tarafından güler yüzle karşılanmış ve katılımcılar ile
gönüllülerin birbirinin isimlerini hızı bir şekilde öğrenmesi ve kaynaşmaları için tanışma oyunu
oynanmıştır.
Katılımcılardan alınan geri bildirimler, bu karşılamanın katılımcılar için pozitif bir etki yarattığını
ve bilmedikleri bir ortama gelmenin neden olduğu tedirginliği ortadan kaldırdığını
göstermektedir.
Günlükten Alıntı
“Düşler Akademisine girdiğimizde kendimi o kadar mutlu hissettim ki anlatamam.
O güzel gönüllüler, yardımseverler (vs.) onların o bakışları beni cennete düşmüş gibi
hissettirdi. O kadar samimiydiler ki. Hepimize bir bir selam verişleri, sarılmaları. Çok
sevdim onları.” (Münevver)
“Antalya, Kaş’a doğru geldik ve solumda her 5 metrede bir devam eden Düşler
Akademisi tabelaları ve gelmiştik. Mutluyduk evet gülümseyen yüzlerin bizi karşılamış
olması ve sıcak bir ortamın bizi karşılaması söz konusuydu.”
İlkelerin Belirlenmesi
Katılımcılar Düşler Akademisi Kaş tesisini gezerek AYDER ve projeler hakkında bilgi edinmiş,
tesisteki yaşam tarzını gözlemlemişlerdir. Katılımcıların gönüllülük kavramıyla tanışması ve
projede yer alan herkesin inisiyatif almasının teşvik edilmesi için ilk oturum ilkelerin
belirlendiği atölyedir. Bu atölyede katılımcılara hazır bir kurallar listesi sunmak yerine
katılımcıların projede geçirecekleri süre boyunca kendileri için ihtiyaç duydukları yaşam ve
ilişki standartlarını keşfetmelerini ve Alternatif Yaşam Derneği’nin Düşler Akademisi Kaş
tesislerinde gerçekleştirdiği tüm projelerinde benimsediği ilkeleri sorgulayıp anlamaları
amaçlanmaktadır. Ergen kızların gönüllülerle ortak sorumluluk taşımalarını sağlamak amacıyla
grup çalışması düzenlenmiş ve her grubun belirlediği ilkeler üzerinde tartışarak haftalık bir
sözleşme oluşturulmuştur. Saygı, nezaket, doğayı koruma gibi evrensel değerler ön planda
tutulan sözleşmede belirlenen ilkeleri tüm katılımcıların onaylaması sağlandığından hafta
boyunca katılımcıların ve gönüllülerin ilkeleri görüp hatırlaması için düzenleme yapılmıştır.
İlkeler atölyesinde “(1) liderlik, (2) karar alma ve sorun çözme becerileri ile (3) toplumsal
duyarlılık ve sorumluluk bilincini geliştirmek” hedeflenmiştir. Katılımcıların “ilkeler” atölyesine
ilişkin görüşleri kendilerine sorumluluk verilmesinden ve sürece ilişkin kuralların belirlenmesi
konusunda kendilerine güven duyulmasından hoşnut olduklarını ortaya koymaktadır.
24

Günlükten Alıntı
“... ablamız bizim için hoş geldin konuşması yaptıktan sonra bize burada yönetici
olsak ne yapmak istediğimizi sordu. Bu soruyu beğenmemin sebebi ise birçok kişinin
kaptırmaktan ya da vermekten korktuğu o saçma yönetici makamına biz çocukları ve
gençleri oturtup, önemli bir soruyla adım atmamızı sağlaması.”
Spor Etkinlikleri
Kızlar Atakta yaz programının temel etkinliği yüzmedir. Pilot uygulamadan edinilen bilgi ve
alınan geri bildirimlere göre yüzme yine haftalık programın ilk tam gününde
gerçekleştirilmiştir. Gönüllüler ile katılımcılar arasında güven ilişkisinin hızlı bir şekilde
kurulması esas alınmaktadır.
Yüzme ve dalış etkinlikleri ile (8) doğa ve spor aktiviteleri içinde fiziksel gücü geliştirme ve (9)
doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile farklı beceriler edinme hedefleri ön planda tutulmuştur.
Özellikle yüzme etkinliği için tüm gönüllülere hem yüzme becerisinin hangi basamaklarla
öğretileceğine dair teknik bilgi verilmiş, hem de yüzme etkinliğinde katılımcılarla gönüllüler
arasında kurulacak güven ilişkisini desteklemek adına ergenlik döneminin sosyal gelişim
özelliklerine ilişkin paylaşımda bulunulmuştur. Katılımcılar, kendi aralarında bir yarışa
sokulmadan ve başarısızlık kaygısı yaşamalarına izin vermeden denemeye teşvik edilmiş ve
kurulan güven ilişkisiyle katılımcıların yüzme becerilerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
Günlükten Alıntı
“Önce gönüllü ablalar girdi ve sonra bizlerden yüzmeyi bilenler suya girdi. Yüzmeyi
çok bilmeyenlere de gönüllü ablalar yardım etti. Birkaç saatimiz bu şekilde geçti. Daha
sonra dalış yapmak için bir başka teknenin yanına yanaştık. 14-18 yaş aralığındaki
arkadaşlar dalış yaptı. Ben de 15,5 yaşında olduğum için dalış şansını yakaladım. Dalış için
gerekli kıyafetleri giydim. Batu kaptanın yardımıyla dalışa geçtik. Öncelikle çok
heyecanlanmıştım tabi korku da vardı. Suyun yüzeyinden yavaşça derinlere indik sanki
uçuyormuş gibiydim. Çok farklı bir dünya vardı aşağıda. Birkaç tane kayaya dokundum,
değişik canlılar vardı, yosunlar falan. Rengarenk balıklar vardı, sürü halinde gezen. Etrafta
diğer dalgıçlar da vardı. Çok eğlenceliydi. Sonra yavaş yavaş yüzeye çıktık...” (Ayşegül)
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Ölçümlenebilir Spor Faaliyetleri bölümünde detaylı incelenebilir.

Yüzmeyle birlikte haftalık programda yer alan bisiklet sürme, gece yürüyüşü, oryantiring gibi
doğa sporlarıyla (1) liderlik, (2) karar alma ve sorun çözme, (5) güvenli ortamlarda risk alarak
kendini keşfetme becerilerinde ilerleme kaydedilmiş ve (6) özgüvenlerinde artış gözlenmiştir.
Bisiklet sürmeyi bilenler köy içerisinde yaptıkları kısa tur ile ekiple uyum içerisinde davranmayı
öğrenirken bisiklet sürmeyi öğrenenler yeni bir kaba motor beceri edinmişlerdir.
Gece yapılan doğa yürüyüşü kurallara uyma, doğaya uyum ve ekip olarak hareket etme
becerilerinin bir arada ve ciddiyetle yapılması gereken bir etkinliktir. Katılımcıların bir kısmı
karanlık korkusuyla yüzleştiklerini, bir süre geçtikten sonra kendilerini güvende ve daha
cesaretli hissetmeye başladıklarını ifade etmişlerdir.
Oryantiring, pek çok katılımcının ilk defa karşılaştığı bir spordur. Pusula ile yön bulmanın
öğretildiği atölyede tüm katılımcılar pusula kullanmayı pratik etme fırsatı bulmaktadır.
Ortalama 2 km²lik bir alanda sekiz hedef bulması beklenen katılımcılar gruplar halinde yarışıp,
ekip olarak hareket etmenin önemini içselleştirmişlerdir.
Günlükten Alıntı
“Bugün oryantiring oynadık. Aslında en hızlı bizdik, birinci olacaktık ki son
ipucunun bir öncesini bulmadan sonuncuya geçtiğimiz için üçüncü olduk. Ama bu grup
çalışması bana bütünleşmeyi ve birbirimizden kopmamayı öğretti”.
“Oryantiringe başladık ve bu benim ilk kez oynadığım bir oyun olduğundan çok
endişeliydim. Sonra pusula elime geçince birden güven doldum. Oyunda ikinci olduk.
Akşam Kızlar Atakta olarak Kaş’a gidince oryantiring sonucu kazandığımız dondurmayı
ısmarladılar”.
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Yelkencilik ile katılımcıların hem ekiple uyum içinde davranma hem de (1) liderlik becerilerinin
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Katılımcılar dümeni kullanma pratiği yaparak teknenin rüzgâra
uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlamışlardır. Eğitmenlerin katılımcılarla aynı yaşta
olması sorumluluk üstlenme konusunda akranlarını rol model almalarına fırsat sağlamıştır.
Savunma teknikleri atölyesi Kızlar Atakta’nın haftalık eğitim programında alternatif bir spor
olarak yer almıştır. Genç kızları güçlendirmek amacıyla tasarlanan projede bilişsel, sosyal ve
fiziksel gelişim için düzenlenen etkinliklerin yanı sıra katılımcılara herhangi bir fiziksel saldırı
anında kendilerini nasıl koruyacakları öğretilmiştir. Beden dokunulmazlığının esas alındığı
atölyede katılımcıların kendilerini korumak adına (6) özgüvenlerinin arttığı gözlenmiştir.
Katılımcılara öğrendikleri teknikleri kendilerini savunmak durumunda kalmadıkları takdirde
kullanılmaması konusunda farkındalık kazandırılmıştır.
Kızlar Atakta projesinin 2016 yaz uygulamasında her hafta üç sabah yoga etkinliği
düzenlenmiştir. Kızlar Atakta katılımcıların sabah 07:30 spor etkinliğine hazır olmaları kişisel
disiplinin sağlanması açısından oldukça etkili olmuştur. Katılımcılar çoğunlukla gönüllülerden
destek almadan kendileri kalkmış ve ekip arkadaşlarıyla birlikte spora başlamak için organize
olmuşlardır. Yogada yapılan esneme hareketleri iç organlara masaj etkisi yaparak katılımcıların
rahatlamalarına bir taraftan da bedenlerini tanımalarına yardımcı olmuştur. Yapılan nefes
egzersizleri ile katılımcılara bedenlerini ve duygularını dengede tutmaları ve gerektiğinde
öfkelerini kontrol etmeleri için doğru nefes alıp verme teknikleri öğretilmiştir. Projenin (7)
duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilme hedefi için önkoşul
beceriler yoga etkinliği ile kazandırılmaya çalışılmıştır.
Ekolojik Yaşam
(10) Çevre ve doğa bilinci oluşturmak amacıyla Kızlar Atakta projesinin eğitim programına
eklenen ekolojik yaşam atölyesi ile katılımcıların geldikleri gün “tüketim, sualtı dünyası ve su
kaynakları ile geri dönüşüm” temalarından birini seçerek kampın son gününe kadar
gönüllülerin desteğiyle proje hazırlamaları beklenmiştir. Bu projeler akademide ya da evde
uygulanabilecek günlük yaşama ilişkin olabileceği gibi daha geniş kapsamlı çözüm önerilerini
de içermektedir. (11) Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretebilme becerisini geliştirmek
için düzenlenen ekoloji atölyesinde katılımcılar grupça oluşturdukları projelere ilişkin afiş
tasarımı, drama ya da beste yapmak gibi çeşitli sunum yöntemleri kullanmışlardır. Tesiste
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bulunan tarlada sebze toplamak ve her katılımcının kendisine verilen saksıya tohum ekmesi
kentleşme ile değerini yitirmekte olan toprağın ve doğal yaşamın önemini kavramalarına
yardımcı olmuştur.
Günlükten Alıntı
“Sonra tarlaya gittik. Orada sorular sordular ve biz cevapladık. Bize hediye amaçlı
saksılar verdiler. Maydanoz, roka ekerek organik beslenmemizi sağlayacağız”. (Sinem)
“Ekolojik Esra abla ile ekolojik yaşam atölyemiz vardı. Ve çok güzel bir şekilde
(sevgi ile) yetiştirilen meyve, sebze ve bitkiler çok güzeldi. Esra Hoca’da dikkatimi çeken
şey bakmamız için bize tohum vermesi. Bu hareketi bize güvendiğini ve
başarabileceğimize inandığı anlamına geliyor”. (Aycan)
Sanat Etkinlikleri
Haftalık programda yer alan ritim, resim ve dans etkinlikleri katılımcıların performans kaygısı
yaşamadan kendi potansiyellerini keşfetmelerini, diğer bireylerle uyum içerisinde çalışmalarını
ve ortak bir ürün ortaya çıkararak özgüvenlerini arttırmayı sağlamıştır. Spor yapmaya alışık
olmayan pek çok katılımcının başlarda dans atölyesine tepkili yaklaştığı gözlenmiş, sağlanan
güven ortamı ve doğru öğretim metodları sayesinde tüm katılımcıların her haftanın sonunda
ekip arkadaşları ve gönüllülerle birlikte dans performansına katıldıkları görülmüştür. (1)
Liderlik, (5) kendini keşfetme ve (6) özgüven hedeflerinin kazandırıldığı ve/veya geliştirildiği
sanat aktivitelerinde katılımcıların bireysel ve/veya ekip olarak inisiyatif alıp bağımsız
çalışmalar yaptıkları gözlenmiştir.
Kişisel Gelişim
Kişisel gelişim atölyeleri projede hedeflenen becerilerin kazandırılması için spor aktivitelerini
desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Katılımcıların kendi bedenlerini ve ergenlikle birlikte
yaşadıkları değişimi daha iyi anlamaları için cinsel gelişim atölyesi yapılmıştır. Bununla birlikte
beyin fırtınası, tartışma, video ve drama tekniklerinin kullanıldığı toplumsal cinsiyet
atölyesinde katılımcıların kendi yeterliliklerini keşfetmeleri ve cinsiyet eşitliği konusunda
farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.
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Günlükten Alıntı
“Kızlar ve erkeklerin eşit olduğunu daha iyi anladım”.
Katılımcıların iletişim ve hedef belirleme konusunda birbirleriyle paylaşımda bulunup,
keşfetmelerinin sağlandığı atölyelerin ilk oturumunda hem kamp yaşantısına hem de günlük
yaşantılara ilişkin örnekler üzerinden katılımcıların etkili iletişim uygulamaları yapmaları
sağlanmıştır. İkinci oturumda ise imgeleme çalışması yapılarak, katılımcılara gelecekte olmak
istedikleri yeri belirleyip bu hedefe ulaşmak için kendilerinde geliştirmeleri gereken beceriler
ve nasıl planlama yapacakları konularında farkındalık yaratılmıştır. İletişim ve hedef belirleme
atölyeleri gönüllü yaşam koçları tarafından yürütülmüştür.
Günlükten Alıntı
“Bu proje bana çok şey kattı. Burada yaptığım şeyler bana ilerideki mesleğimin
tohumu oldu. Ve ben bu tohumu büyüteceğim, bol bol su vereceğim”. (Göksu)
Duygular ve zorbalık konularının ele alındığı kişisel gelişim atölyesinde görsel betimleme ile
katılımcıların mutluluk, üzüntü, öfke, korku gibi temel duygularının sebeplerini keşfetmeleri;
canlandırma ve sembolleştirme ile de duygularını doğru biçimde ifade etmek için alternatif
davranış biçimlerini keşfetmeleri amaçlanmıştır. Katılımcıların yoga etkinliğinde öğrendikleri
nefes egzersizlerini günlük hayata ilişkin farklı senaryolar betimlenerek pratik yapmaları
sağlanmıştır.
Günlükten Alıntı
“Kızlar atakta, bana sinirlerimi kontrol etmemi öğretti.”
“Öfkelerimizi nefes egzersizleri ile kontrol etmeyi öğrentik”.
Katılımcıların projede amaçlanan (4, 5) kendini keşfetme ve (6) özgüvenini geliştirme
hedeflerini ne ölçüde kazandıklarını belirlemek amacıyla İyi Oluş Ölçeği ön test ve son test (EK8) olarak uygulanmıştır. Katılımcılar bu testleri kampa katıldıkları gün ile kamptan ayrıldıkları
gün doldurmuşlardır.
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f. GÖNÜLLÜLERİN KATILIMCILARIN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*

Kızlar Atakta projesi gönüllü desteğiyle yürütülen bir projedir. Her hafta katılımcılara rol model
olmak ve etkinliklerin akışında gerekli desteği sağlamak amacıyla projeye katılan gönüllüler
genç kızların gelişimini gözlemlemiş, bu konuda sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunmuşlardır.
Rol model olarak projeye kabul edilen gönüllülerin bir kısmı psikoloji, sosyoloji, hukuk,
öğretmenlik, kütüphanecilik gibi sosyal bilimler alanlarında eğitim görmüş ve /veya çalışmakta
bir kısmı ise mühendislik, medya, finans, hemşirelik, genetik, biyoloji gibi fen bilimleri
alanlarında uzmanlığa sahiptirler. Bu uzmanlık alanlarına ek olarak gönüllülerin büyük bir kısmı
koruma altındaki çocuklar ya da sokak çocuklarıyla ve toplumsal cinsiyet eşitliliği ya da kadın
girişimciliği projelerinde gönüllü ya da profesyonel olarak görev almışlardır. Bu bağlamda
gönüllülerin projenin geliştirilmesine katkı sağlamaları açısından katılımcılara ilişkin gözlem ve
değerlendirme yapmaları büyük bir öneme sahiptir.
Aşağıda gönüllülerin, katılımcıların kişisel gelişimlerine ilişkin görüşlerinden birkaçına yer
verilmiştir.
“Takım olmanın önemini ve isterlerse kendilerine öğretilenlerin aksine kadın olarak
her şeyi yapabileceklerini kavradıklarını düşünüyorum. Kamp sonrasında kendilerini daha
güçlü ve yeterli hissettiklerine inanıyorum.”
“Daha özgür, kendine güvenen, açık iletişim kuran birey olma yoluna
girdiklerini gördüm.”
“Proje sayesinde katılımcıların özgüvenlerinin arttığını, tepkili ve önyargılı oldukları
etkinliklere (yüzme, dans gibi) daha sıcak bakmaya başladıklarını ve başardıkça daha da
severek yaptıklarını gördüm. Özellikle kadın dayanışması konusunda geliştiklerini
gözlemledim.”
“Katılımcıların birbirlerinin ve bizlerin desteği ile daha cesur olabildiğini,
yapabilecekleri konusunda daha umutlu olabildiklerini düşünüyorum. Yeni ve farklı
etkinlikler deneyerek kendi güçlerini keşfedebildiler.”
“Katılımcıların kendilerine güvenini, başkalarına ve doğaya olan güvenini
geliştirdiğini düşünüyorum. Proje sayesinde kızlar birbirlerine ve gönüllülere sevgi ve
saygılıydı. En önemlisi bu projenin, kızların hayatları için yaşama sevgisi ve amacı
kazandırdığına tanık oldum.”
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“Kızların özgüvenlerinde, paylaşımlarında, iletişim becerilerinde ciddi
anlamda gelişimsel olarak katkı sağladığını düşünüyorum. Ayrıca burada birçok
spor ve sanat dalı öğreniyorlar ve bunların gelecekte kendilerine hayat amacı
oluşturmalarında, belirli bir dalda uzmanlaşarak sosyal dezavantajlı durumlarını
olumlu özelliklere yönlendirebilmelerinde çok büyük oranda katkı sağlayacağını
düşünüyorum.”
“Kızların çoğunluğu "yapamam" dedikleri birçok düşünceyle gelmişlerdi. Ergenlik ve
diğer nedenlerden dolayı birçoğunun bazen kendi fiziksel özellikleri, bazen de diğer
özellikleriyle ilgili utanç duyma durumu vardı ve toplum tarafından tabu olarak empoze
edilen birçok konu hakkında konuşmaktan çekiniyorlardı. Bence, atölyelerde bu konuların
temeline inmek, rahat bir şekilde konuşmak, yaşadıkları şeylerin normal şeyler olduğu ve
herkesin o dönemlerde benzer şeyler yaşadıklarını öğrenmek ama bunları gerçekten
kendine özgüveni yüksek olan ve pozitif eğitmenlerden dinlemek onların bu konularda
davranışlarını olumlu yönde değiştirmelerini, bu konuların ayıp olmadığını bilmeleri,
tamamen doğal olan şeylerden utanç duymalarının çok gereksiz olduğunu düşünmeye itti.
Takım olma, bireysel çıkarlardan çok bir bütünün çıkarının daha önemli olduğu, görev
paylaşımı gibi çok önemli öğretilerin onlara kazandırılmasının sağladığını düşünüyorum”.
İfadelerde görüldüğü üzere gönüllüler, altı günlük program sonunda projeye katılan genç
kızların “takım çalışması, başkalarına ve kendine güven (özgüven), iletişim, bağımsızlık,
cesaret, hedef belirleme, paylaşım ve ekip ruhu” kavramlarına ilişkin kazanımlar edindiklerini
belirtmişlerdir.
Projenin sürdürülebilirliği ve etkilerinin kalıcılığı konularında da görüş ve önerilerine
başvurulan gönüllülerin bu konulardaki ifadeleri “gönüllü gözünden Kızlar Atakta” başlığı
altında sunulmuştur.
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g. KATILIMCILARIN GÖNÜLLÜLERE VE EĞİTMENLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*
108 katılımcı eğitmen ve gönüllülerin yeterince yardım ettiğini belirtmiştir. Katılımcıların
gönüllü ve eğitmenlere ilişkin görüşleri aşağıda kendi ifadeleriyle yer almaktadır.
Hepsi çok ilgili ve düşünceliydi.
Herkes sıcak, samimi ve içtendi.
Hepsi sıcakkanlıydı, tek tek ilgilendiler.
Çok iyi ve yardımseverlerdi.
Her konuda yardımcı oldular.
Eğitmen ve gönüllülerin her biri güler yüzlü ve yardımseverdi.
Bize her konuda yardımcı oldular.
Değer veriyorlar.
Saygı duyuyorlar.
Pozitif ve güler yüzlüler.
Anlayışlılar.
Önyargılı davranmıyorlar.
Sır saklamayı biliyorlar.
Enerjikler / Sevecenler.
Alçakgönüllü, sevecen, sempatik, samimiler.
Ayrım yapmıyorlar, üzerimize titriyorlar.
Oldukça ilgili ve hoşgörülüler.
Korktuğumda yanımda oldular.
Sabırlı bir şekilde bizlere bir şeyler öğretme çalıştılar.
Çok anlayışlılar, etkileyiciler, öğreticiler, arkadaş canlısılar ve disiplinliler.
Empati kurmaları.
Saygı dili kullanıyorlar, özgüven yükseltiyorlar.
Bizi mutlu ettiler. En önemlisi de bir sorunumuz olduğunda çok uğraştılar.
Gönüllülük kelimesini gerçekten çok iyi bir şekilde taşıyorlar.
Beni özgür kıldılar.
Bana özgüveni öğrettiler.
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h. KATILIMCILARIN KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*

Cinsel Gelişim
Cinsiyet Rolleri

İzmir

İletişim

Hedef Belirleme

Duygular ve
Zorbalık

Toplumsal cinsiyet
hakkında projeler
yapmayı
düşünüyorum.

Sosyalleşmede
daha cesur
olmamı sağladı.
Daha olumlu
iletişim kurmayı
öğrendim.

Ulaşamayacağım
hiçbir şey
olmadığını
anladım.
Umutlandım.
Hayallerim için
daha cesur
olmam gerektiğini
anladım.
Hayallerime bir
adım daha
yaklaştım.

Zorbalığa nasıl
karşı geleceğimi
anladım.
Duygularımı ifade
etmeyi öğrendim.
Duygularımızı
sakince ve en iyi
şekilde belirtmeyi
öğrendik.

Farkındalığım arttı
Cinsiyetlerde
ayrım olmadığını
Kadınların ve
erkeklerin eşit
olduğunu ve
bunun toplumla
oluştuğunu
Kadınların daha
fazla yetenekli
oldukları
Erkeklere karşı
önyargılarım (az
da olsa) kalktı
Kadınlar her
zaman güçlü
İnsanlar eşittir

Herkesle doğru
iletişim yollarını
öğrendim
Empati
Sevgi dilini
Dinlemeyi
öğrendim

Özgüvenim ve
azmim arttı
Ne istediğime
karar verme şansı
Hayallerime yakın
olmak
Pes etmemek
Hayallerimden
emin olup bunları
yapacağıma söz
verdim
Artık hayal değil
benim için hedef

Duygularımı doğru
ifade etmeyi
öğrendim
Davranışlarımı
düşünmemi sağladı
Öfkemi kontrol
etmek
Duyguların
hayatımızda çok
önemli bir yerinin
olduğunu
Kimse bize zorla bir
şey yaptıramaz
Zorbalığı nasıl
engelleriz onu
öğendik

Soma

İller
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Adana

Mersin

İller

Cinsel Gelişim
Cinsiyet Rolleri

İletişim

Hedef Belirleme

Duygular ve
Zorbalık

Kadın ve kız
eşittir
Ayrımcılık
yapmamalıyız
İster kız ister
erkek olsun fark
etmez
Cinsiyetten
dolayı ayrımcılık
yapmamak
gerektiği

Sevgi dili, suçlama
yok
Saygılı ve dürüst
olmayı
Kişiyi dinlememiz

Daha da başarılı
olmak için gider
gitmez bir adım
atacağım
Küçük adımlarla
büyük hedeflere
ulaşılabilir
Yapılan etkinlikler
hayaller ve
hedeflerim
konusunda beni
hırslandırdı
Hayallerimizin
peşinden gitmek

Duygularımı karşımdaki
kişiye çekinmeden,
sevgi diliyle
aktaracağım
Kötü ve saygısız
olmamalıyız
Sosyal medyadan
yapılan istismarlar
Duygularımızı kontrol
etmemizi, zorla bir şey
yapmamamızı

Kadın ve erkek
her yönden
eşittir.
Kadın erkek
eşittir.
Cinsiyet eşitliği
konusunda
daha fazla bilgi
edindirin.
Artık çok şeyin
farkına
varabiliyorum.

İnsanlarla
konuşmalarımı
daha güler yüzlü
yapıyorum.
İletişim her yerde
ve her an.
İnsanlara karşı
olan tavırlarıma
daha dikkat
edeceğim.
İnsanlarla iletişim
kurmamı
törpüledim.
Artık çevremdeki
insanlarla daha iyi
iletişim
kurabiliyorum.
Daha girişken
olmayı öğrendim.

Hayallerimi
gerçekleştirmeye
çalışacağım.
Hedeflerimi
gerçekleştireceğimi
biliyorum.
Hayalim hemşire
olmak bunun için
çalışacağım.
Hedeflerimi ve
adımlarımı
belirledim.
Hayallerimi ve
hedeflerimi testten
geçirdim.
Kararlı olmayı
öğrendim.
Hedeflerime
ulaşabileceğim
konusunda eminim.

Duygu açısından
karışıklık yaşıyorum.
Artık bu konuda da
mesela okulda bir
sorun çıktığında
arkadaşlarım arasında
bunu öğretmene
söyleyeceğim ve sorun
çıkartan arkadaşıma da
ceza yerine yardım
etmelerini önereceğim.
Duygularımı kontrol
etmeyi ve zorbalığın ne
olduğunu daha iyi
anladım.

Sosyal Etki Raporu

Duygularımı
saklamamayı ve zor
bir anımda aileme,
rehber öğretmenime
veya polise gitmeyi
öğrendim.
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Denizli

Gaziantep

İller

Cinsel Gelişim Cinsiyet
Rolleri

İletişim

Hedef Belirleme

Duygular ve
Zorbalık

(Cinsel) Organların
genel adlarını
Ergenlik nediri
öğrendim
Ergenliği fazla
bilmiyordum ama
çok şeyler öğrendim
Bu konuyu ele
almaları çok doğru (2
kişi)
Vücudumu tanıma

Bir insanla ya da
birçok insanla
konuşmak,
anlaşmak
Birbirimizle daha
güzel ve daha iyi
konuşmayı
Birisine
sinirlendiğimizde
nasıl tepki
göstermemiz
gerektiği
Kırmadan,
incitmeden de
iletişim
kurulduğunu
Sabır, ihtiyaç,
duygu, gözlem,
rica
Beden dili ve
empati

Hedeflerin peşinde
koşmak ve
çabalamak
Hayaller ve
hedefleri
tutunuyorum
Hayallerimin bazen
saçma olduğunu ve
hedeflerimin
gerçekçi olduğunu
Hayallerime,
hedeflerime
kavuşmak için çok
iyi
Daha çok
heveslenmeme ve
çalışmama

İnsanın içini
rahatlatıyor
Hayatımızdaki
kötü olaylar ve
insanlara davranış
şekli
Balon patlatmak
insanı rahatlatıyor
Zorbalıkla nasıl
baş edilebileceğini
öğrendim
Duyguların
beyimizi
yönettiğini ve
zehirli duygularla
daha da yalnız
kalacağım

Eğitimini daha önce
almış olsaydım belki
şu an kendimi bu
kadar çaresiz
hissetmezdim. Bu
yüzden bu
eğitimlerin daha
küçük yaşlarda
verilmesini gönülden
isterdim.
Bana insanların belirli
sebeplerden dolayı
yargılanmaması ve
hayata bir sıfır önde
başlamak için bazı
farklılıkları bilmesi
ama bu sırada
kendini ezdirmeyip
amaçlarını yerine
getirmesini öğretti.

Sevgi dili (X2)
Daime sevgi
dilini kullanmak
ve farklılıklara
saygı
İnsanlarla sevgi
dilini paylaşmayı
ve birçok
bildiğimiz şeyin
yanlış olduğunu
İnsanlar arası
bağ
Konuşacağım
kelimeleri
karşıdakini nasıl
etkilediğini
Ben çok çabuk
arkadaş
edinemezken
her gruba girip
onlarla iletişim
kurabiliyorum.

Hayalim çoktu,
gerçek olacağına
inanmıyordum
şimdi çok sayıda
hayalim ve hedefim
var.
Gerçekleşeceğine
inanıyorum.
İdeallerimin ve
hedeflerimin
peşinden
gideceğim.
Aslında pek
çoğumuzun hayal
kurmayı
unuttuğunu ve
bunu korumamız
gerektiğini
İleri görüşlülük ve
hedef bulma
Hayal gücü ve
hedefler

Duygularımıza
yenilmeyip,
zorbalıkla
davranmamalıyız
yani duygu olarak
üzgünsek bir
arkadaşımıza argo
söylememeliyiz.
İnsanların
duygularını ifade
etmekte
zorlandıklarını ve
zorlananların bir
süre sonra
zorbalığa
başvurduğunu
Kendimde olan
kötü özellikler
Zorbalığa hayır
Doğru hissetmem
gerektiğini ve nasıl
tepkiler vereceğim

Regl ‘in hastalık
olmadığı

Sosyal Etki Raporu
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Manisa

Kahramanmaraş

İller

Cinsel Gelişim
Cinsiyet Rolleri
Kadın ve erkek
farkını
öğrendim.
Vajina ve penis
denmesi
gerektiğini
öğrendim.
Kendimi
tanımayı.

İletişim
Sevgi dili.
İnsanları
dinlemeli ve
anlamalı.

Konuşurken
zorlanırken artık
zorlanmıyorum.

Hedef Belirleme
Hayallerimle ilgili
hemen bir plan
yapmam
gerektiğini
öğrendim.
Ulaşmak için yeni
adım atmak.

Büyük hayaller
kurmak.

Duygular ve
Zorbalık
Zorbalığa her zaman
karşı gelmeliyim.
İyi ve kötüyü ayırmayı
öğrendim.
Kötü bir olay karşısında
güçlü kalmak.

İnternette selam
yazanlara cevap
vermiyoruz.

Gelişimimiz
ergenlik nasıl
olmalı.

Kızlar ve
erkeklerin
bedensel
farklılıklarını
öğrendim.
Konu beni
rahatlattı
Herkesin eşit
olduğunu
Bilmek
istediğim ve
soramadığım
şeylerin
cevaplarını
aldım.

Kendimizi engelli
arkadaşlarımızın
yerine koyduk.
Sevgi dilini
kullanmayı
öğrendim.
Empati yeteneğini
daha çok
düşünmeme
sebep oldu.
Birbirimizi
dinlemeyi
Ben içine kapanık
biriyim ama artık
konuşabiliyorum.
Bu güzel bir şey.

Hedeflerimiz için
çabalamalıyız.
Somut hayal kurma
ve kararlılık
kazandım.
Hedeflerimin
peşinden gitmeyi.
Hayallerimize
kavuşmak için
küçük hedeflerimiz
var.
Hep arkasında
durmak ve
karamsarlığa
düşmemek.

Kimseyi ezmememiz
gerektiğini öğrendim.
Öfke anında daha sakin
kalmayı öğrendim.
Duygu konusu ben
yansıttı. Zorbalık
çeşitlerini ve neden
olduğunu anladım.
Duygularımızı kontrol
etmek.

Birbirimizle
empati
kurmalıyız.
Suçlama,
savunma
olmamalı.
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İzmir

İller

Cinsel Gelişim
Cinsiyet Rolleri
Ergenliği
öğrendim.
Bazı şeylerde
kız gibi yapmayı
öğrendim.
Kimseden
korkma, erkek
üstün değil.
Kadın erkek
eşitliğini
öğrendim.
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İletişim
Doğru iletişim
kurmayı öğrendik.
İletişimimi biraz
daha güçlendirdi.
Herkese sevgi dili
kullan, argoya
hayır.
Göz teması
kurmayı
öğrendim.
İnsanları daha iyi
anlamak için nasıl
davranmalıyım.

Hedef Belirleme
Hayallerimi ve
hedeflerimin asla
sınırlı olmadığını
gördüm.
Gelecekten
korkma, üstüne
yürü, gelecek
korksun.
Bir hedefi olmalı
insanın, azmin,
başarma inancın
bir arada olduğu.
Bazı şeylerin her
zaman bizim
istediğimiz gibi
yürümeyeceğini
göze almak.

Duygular ve
Zorbalık
Duygularımız ve
zorbalıkta daha dikkatli
olmamı sağladı.
Korkularımı aşmayı
öğrendim.
Kendimi koruyup
duygularımı kontrol
etmeyi öğrendim.
İnsanların birbirlerine
zorla bir şeyler
yaptırmaması
gerekliliği.
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i. KATILIMCILARIN KENDİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Taylan Aktuğ – Uzman Psikolojik Danışman
Katılımcıların kampın son gününde hem etkinlikleri hem de kendi gelişimlerini
değerlendirdikleri formda proje sürecinde hangi becerileri öğrendikleri ve hangi değerleri
alarak ayrıldıklarına ilişkin soruya aşağıdaki cevapları vermişlerdir. Katılımcıların kendi
ifadelerinden bir bölümü aşağıda projenin hedef davranışlarıyla eşleştirilerek sunulmuştur.
Liderlik becerilerini geliştirmek.
Ekip ruhu.
Disiplin, düzen ve takım ruhunu bana kazandırdı.
Karar alma ve sorun çözme becerilerini geliştirmek
Hayallerimizi gerçekleştirebileceğimize inandırdılar. / Belirli bir hedefim oldu.
Meslek seçmekte zorlanırken şimdi birçok meslekle uğraşabilme inancı.
Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci geliştirmek
Daha önce yapmadığım şeyleri yaptım, sevgi diliyle beraber daha kibar olup yardımcı
olmayı ve grup halinde hareket etmeyi öğrendim.
Önyargılı olmamak, yardımsever olmak, sevgi dili ve çok güzel şeyler.
Diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla kendilerini tanımalarını sağlamak.
Hayatta hep dik kalmayı kazandırdı.
Saygılı konuşma yani sevgi dili.
Genelde herkesin yüzüne gülmezken artık gülüyorum.
Birlik ve beraberlikle hayatın daha eğlenceli olacağına ve birbirimizi kırmadan disiplin
uygulayarak yaşayacağımızı kendi irademle yaşayabileceğimi, özgüvenimi, neler
yapmak istediklerime dair karar almayı kazandırdı.
Tanımadığım birine gülümseyebilmeyi ve selam vermeyi öğrendim.
Takım çalışması ve birbirini dinleme.
Daha iyi bir ekip çalışması.
Güvenli ortamlarda risk alarak kendini keşfetmek
Korkularımı yenmek, karanlık çadırda kalmak, tabletimin başından ayrılmak.
Kendimin farkına vardım.
Sosyal Etki Raporu
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Güçlü olmayı, atağa geçmeyi, takım ruhunu öğrendim.
Sorumluluk sahibi olmayı öğrendim.
Bana benim farklı olduğumu, dik durmamı ve hayatta sevgi dilini kullanıp bir şeyler
başarmayı öğretti.
Özgüveni geliştirme
Özgüven ve doğruluk.
Korkularımın bazılarını yendim ve özgüvenim yerine geldi. / Birçok korkumu yenmemi
sağladılar.
Kendime güvenim arttı / Özgüven.
Gülmek, enerji, samimiyet, başarı, özgüven ve daha birçok şey.
Kendime güvenim geldi, sakinleştirdi ve hiç olmadığım kadar mutluluk verdi.
Hayatımıza yönelik birçok yardımda bulundular. Özgüvenim gelişti. Hayallerime
yaklaştığımı hissettim.
Hayvanlardan korkarken şimdi normal bir şekilde hayatıma devam ediyorum.
Duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilmek
Kendimi önceki yaşantıma göre biraz daha girişken buluyorum. Sosyal açıdan
uyumluluğum arttı ve konuşmamın düzeldiğini gördüm.
Hayata pozitif bakmak, sakin olmayı öğrenmek, hayata gülümsemek.
Buradayken hiç üzülmeye vakit bulamadım. Her zaman üzülürdüm halbuki ama burası
çok iyi bir yer.
Doğa ve spor aktiviteleri içinde fiziksel gücü geliştirmek
En çok istediğim savunma tekniklerini öğrendim.
Düzenli bir yaşamın vücut için ne kadar etkili ve iyi hissettirdiği gördüm.
Doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile farklı beceriler edinmek
Yüzmek, ritim, savunma teknikleri.
Çadırda kalmayı öğrendim.
En çok istediğim savunma tekniklerini öğrendim.
Ata binmek, oryantiring, gece yürüyüşü, çadırda kalmak, ritim, yoga, savunma
teknikleri.
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Çevre ve doğa bilinci oluşturmak
Doğaya saygı en çok ilgimi çeken şey oldu. Bu konuda bana çok şey kazandırdı.
Doğa sevgisi, macera, yeniliklere açık olma, sevgi dili, samimiyet ve birçok şey…
Doğal yöntemlerle sağlıklı besin alımı ve bildiklerimizin aslında aklımızda değil,
hayatımızda yeri olması.
Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretebilmek
Cesaret aldım.
Olumlu düşünmenin önemini gördüm.
Daha çağdaş düşünmeye başladım.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini özümsemek
Kız gibi yapmayı ve her şeyi sevdim.
Bir kadın olarak daha güçlü olabilmeyi öğrendim.
Cinsiyetten dolayı ayrımcılık yapmamak gerektiğini gördüm.
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6. ÖZNEL İYİ OLUŞ ETKİ ÖZETİ
Taylan AKTUĞ – Uzman Psikolojik Danışman / KA Eğitmeni
ÖZET
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇ KIZLARDA “KIZLAR ATAKTA PROJESİ”NİN
ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı, Kızlar Atakta projesi kapsamındaki kamp programının
katılımcıların öznel iyi oluş düzeylerine etkisini ölçmektir. Kızlar Atakta projesi 12-18 yaş
aralığındaki genç kızların spor, doğa ve takım çalışmasının etrafında eğitimden geçmelerini
sağlayarak zihinsel ve fiziki kapasitelerini arttırarak güçlenmelerini amaçlamaktadır.
Araştırmaya koruyucu ailelerce sahiplenilmiş farklı illerden gelen 106 genç kız katılmıştır.
Farklı illerden 10-14 kişilik gruplar halinde gelen katılımcılara, 2016 yılı Temmuz, Ağustos,
Eylül ve Ekim aylarında Antalya/Kaş, Düşler Akademisi Köy Akademisi’nde uygulanan kamp
programında; kaya tırmanışı, doğada zaman geçirmek ve doğa sporları, gökyüzünü
tanımak, deniz sporlarını tanımak, doğada sanat, gücünü tanımak, kendini keşfetmek ve
grup arkadaşlığında takım olmayı öğrenmek konu başlıkları psikologlar, gönüllü ve uzman
eğitmenler eşliğinde verilmiştir. Araştırma “ön test – son test deneme modelinde”
desenlenmiştir. Katılımcıların kamp öncesinde ve sonrasında öznel iyi oluşlarını belirlemek
için “Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracı; 6’şar günlük kamp
programları öncesinde ve sonrasında katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen verilerin
istatistiksel olarak değerlendirmesinde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t
testi) uygulanmıştır. Katılımcıların kamp etkinliği sonrasında elde edilen öznel iyi oluş
puanlarının ortalamasının öncesinde ölçülenin üstünde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kızlar Atakta, Öznel İyi Oluş, Ergenlik

ERGENLİK (PUBERTE)
İnsanlarda meydana gelen "yetişkinliğe ilk adım" evresidir. Ergenlik, çocukluk çağı ile yetişkinlik
çağı arasındaki geçiş dönemidir. Ergenlik, bireyde çocuksu tutum ve davranışlarının yerini
yetişkinlik tutum ve davranışlarının aldığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı, bireyin erişkin rolüne
psikolojik ve somatik olarak hazırlandığı dönemdir.
Ergenlik konusuna bütünsel yaklaşım; ergenleri bedensel ve duygusal değişimleri, ilişkileri, aile
ve okul ortamları içinde anlamayı ve değerlendirmeyi gerektirir. Bu yaşam evresini olumlu ve
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olumsuz yönleriyle anlayabilmek için, genci gelişimsel özellikleri, yaşadığı fiziksel, toplumsal ve
kültürel yaşam çevresi içerisinde ele almak gerekir. Kentlerde yaşayan yoksul gençlerin iletişim
teknolojilerinden daha az yararlanmaları, spor ve sanatla ilgili faaliyetlere katılamamaları,
moda kıyafetlere sahip olamamaları, şiveli konuşuyor ya da yaygın dili bilmiyor olmaları, okula
devam etmeyip çalışıyor olmaları dışlanmalarına neden olabilecekken aynı özelliklere sahip
kırda yaşayan başka bir genç için durum hiç de böyle olmayabilir.
Dünya Sağlık Örgütü, ergenlik yaş dönemini 10-14: erinlik; 15-19: geç ergenlik olmak üzere 1019 yaş olarak kabul etmektedir (web). Türkiye’deki birçok çalışmada ergenlik döneminin 12-25
yaş olarak alındığı görülmektedir. (Şahin ve ark., 1994;1995; Kulaksızoğlu, 1998)
Bu dönemin amacı, ergenin ebeveyne olan bağımlılığından kurtulup aile dışındaki karsı cinsten
kişilerle olgun ilişkiler kurabilmesini öğrenmeye yöneliktir. Karşı cinse ilginin yanı sıra
toplumsallaşma, grup etkinliklerine katılma, meslek seçimine ilişkin tasarılar ve evlenme isteği
belirir (Gençtan, 1995). Ergenin bu dönemdeki en önemli çabalarından biri de toplumun
onayladığı değer yargılarına uygun varsayımlar geliştirmektir. Doğru-yanlış kavramları, kendini
denetleyebilme mekanizmaları, kadın ya da erkek rolünü benimseme, seçim yapabilme ve
karar verme gibi becerileri bu dönemde yaptığı denemelerle kazanmaya çalışır. Bu dönemi
sağlıklı olarak atlatan ergen yetişkinliğe sağlam bir adım atmış olur (Gençtan,1995).
Ergenler sorunlarını akranları ile paylaşınca kendilerini rahatlamış hissederler. Akranlarının
duygularını yetişkinlerden daha iyi anladığına inanırlar ve sonuçta akran gruplarıyla daha fazla
vakit geçirirler. Kendilerini o grubun bir parçası olarak görmeye başlarlar. Grubun aldığı
kararları uygular ve diğer üyelere benzemeye çalışırlar (Kıran, Esen, 2003).
Ergenlerin yaşadığı akran baskısının benlik saygılarını etkilediği, yani ergenlerde akran baskısı
arttıkça genel benlik saygısı, aile benlik saygısı ve akademik benlik saygısının azaldığı yapılan
araştırmalarla tespit edilmiştir (Aktuğ, 2007).
ÖZNEL İYİ OLUŞ
Mutluluk teriminin psikolojideki karşılığı, öznel iyi oluştur. Öznel iyi oluş, bireyin yaşamını
değerlendirmesi ve duygulanımına ilişkin yargı bildirmesidir. Öznel iyi oluşun,
a) Olumlu duygulanım (güven, ilgi, ümit, heyecan, gurur, neşe gibi duyguları içerir).
b) Olumsuz duygulanım (öfke, nefret, suçluluk, üzüntü gibi duyguları içerir).
c) Yaşam doyumu olmak üzere üç önemli öğesi vardır (Andrews FM, Withey SB. 1976), (Diener
E. 1984).
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Yaşam doyumu, öznel iyi oluşun bilişsel bileşeni olarak ele alınır. Yaşam doyumu, bireyin çeşitli
yaşam alanlarındaki doyumuna ilişkin değerlendirmelerini içerir (Myers D, Deiner E. 1995).
Kişi, olumlu duyguları sıklıkla yaşıyorsa, olumsuz duyguları çok az yaşıyorsa ve yaşamından
yüksek düzeyde doyum alıyorsa, bu durumda yüksek öznel iyi oluşa sahiptir.
Günümüz literatüründe daha çok yetişkin öznel iyi oluşuna ilişkin bilgilerin ve bulguların
olduğu görülmektedir. Buna karşın, çocuk ve ergen öznel iyi oluşuna ilişkin çalışmaların da
yavaş yavaş gerçekleştirildiği izlenmektedir. Yapılan çalışmalarda, demografik faktörler ve kişiiçi özellikler üzerinde durulmaktadır. Örneğin, yüksek düzeyde içsel denetim odağına ve öz
saygıya sahip ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin de daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. (Heubner ES. 1991). Demografik faktörlerin ergenlerin öznel iyi oluşları üzerinde
düşük düzeyde etkiye sahip olduğu bulunmuştur (McCullough G, Huebner S, Laughlin JE.
2000).
Literatürde, insanların öznel iyi oluş düzeylerini artırıcı etmenler öznel iyi oluşu artırma
stratejileri olarak tanımlanır. Öznel iyi oluşu artırmaya yönelik stratejilere ilişkin ilk çalışmalar
Fordyce tarafından yürütülmüştür. Fordyce’e göre; olumlu-iyimser düşünme, yeni aktivitelerle
uğraşma ve aktif bir yaşama sahip olma, daha çok toplumsal faaliyetlerde bulunma, dışa dönük
birey olma özelliğini geliştirme ve olumsuz düşünceleri azaltma bireylerin öznel iyi oluşlarında
etkili olan önemli öznel iyi oluşu artırma stratejilerindendir (Fordyce MW. 1977). Öznel iyi
oluşu artırma konusunda açıklamalarda bulunan bir diğer bilim adamı Buss’tır. Evrim psikoloğu
olan Buss’a göre; modern ve ilkel çağ arasındaki yaşam koşulları açısından oluşan boşluğu
kapatmak, akrabalarla, dostlarla yakınlığı geliştirmek, derin arkadaşlıklar kurmak, öznel stresi
azaltmak, yarışmacı yapıları iş birliğine yönelterek yönetmek ve isteklerin doyumunu sağlamak
öznel iyi oluşu artırma stratejilerindendir. (Buss DM. 2000). Tkach ve Lyubomirsky, genç
yetişkinlerin öznel iyi oluş düzeylerini yükseltmek için kullandıkları stratejileri incelemişlerdir.
Toplumsal ilişkiler içerisinde olma, aktif ve pasif olarak faaliyetlerde bulunma, amaçlar
belirleyip, bu amaçları gerçekleştirme, doğrudan öznel iyi olmaya ilişkin davranışlarda
bulunma, dini etkinlikler ve bilişsel kontrol sağlama, yetişkinlerin öznel iyi oluşlarını artırmak
için kullandıkları stratejilerdir (Tkach C, Lyubomirsky S. 2006). Bu çalışmalara bakıldığında,
öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin daha çok yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla
ele alındığı görülür.
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MATERYAL VE METOT
Araştırma ön test – son test deneme modelinde desenlenmiştir. Katılımcıların öznel iyi oluş
düzeylerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak "Öznel İyi Oluş Ölçeği" kullanılmıştır.
Öznel iyi oluş ölçeği ‘ergenlerde öznel iyi oluş’ düzeyini değerlendiren standartlaştırılmış bir
veri toplama aracıdır. Öznel İyi Oluş Ölçeği (Lise Formu), kişinin yaşam doyumunu etkileyen
alanlara ilişkin kişisel yargılar ile olumlu/olumsuz duygu ve ifadelerinden oluşan 37 maddelik
bir ölçektir. Tuzgöl-Dost (2004) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde geliştirilen Öznel İyi
Oluş Ölçeği’nin, Özen (2005) tarafından lise formu geliştirilerek lise öğrencileri üzerinde
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.
Ölçek 5’li Likert tipi bir ölçektir. Cevaplama sistemi, her ifade için “tamamen uygun”,
“çoğunlukla uygun”, “kısmen uygun”, “biraz uygun” ve “hiç uygun değil” şeklindedir. Her bir
maddenin puanları bir ile beş arasında değişmektedir. Ölçek maddelerinin 22’si olumlu, 15’i
olumsuz ifade şeklindedir. Olumsuz ifadeler 1, 3, 5, 9, 12, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 31,33 ve
36. maddelerdir. Olumsuz ifadelerin puanlanması tersine çevrilerek yapılmaktadır. Ölçekten
alınabilecek en yüksek puan 185, en düşük puan ise 37’dir. Ölçekten alınan yüksek puan öznel
iyi oluşun yüksek, düşük puan öznel iyi oluşun düşük olduğunu göstermektedir (Özen, 2005).
GÜVENİRLİK BULGULARI
Ölçeğin güvenirliğine biri test- tekrar- test, diğeri iç tutarlılık olmak üzere iki yolla bakılmıştır.
Güvenirlik çalışmaları sonucunda, ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı.91; test- tekrartest uygulaması sonucu hesaplanan Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı.82 olarak
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, ölçeğin ergenler için güvenilir bir ölçek olduğu
düşünülmektedir (Özen, 2005).
GEÇERLİK BULGULARI
Ölçeğin yapı geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. Özen (2005) ile Tuzgöl–Dost’un (2004)
üniversite öğrencileri için hazırladığı formun faktör yapısı karşılaştırıldığında uyum katsayısının
.85 olduğu görülmüştür. Bu katsayı iki grubun faktör yapılarının büyük ölçüde benzerlik
gösterdiğine işaret etmektedir. Ölçeğin ölçüt geçerliğine Oskay (1997) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Reynolds Ergen Depresyon Ölçeği” ile bakılmıştır. Öğrencilerin her iki ölçekten 59
aldıkları puanlar arasındaki korelasyon Spearman’ın rho katsayısı ile hesaplanmış ve puanlar
arasında –.60 değerinde olumsuz ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
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BULGULAR VE YORUM
Tablo 1. Deney Grubun Öznel İyi Oluş Maddeleri Ön test- Son test Puan Ortalamaların
Toplamlarına Göre Karşılaştırılması
N

X

Deney ön test

106

148,5283

23,291

Deney son test

106

161,8774

19,943

Ss

Sd
105

t

P

12,050

0.002

*P< 0,05
Deney grubunun öznel iyi oluş alt maddeleri ön test-son test puan ortalamaları toplamlarına
göre ön test ortalama toplamı 148,528±23,291 son test ortalaması ise 161,877±19,943 olarak
bulunmuştur. Uygulama grubu öznel iyi oluş düzeyi ön test-son test karşılaştırmasında
ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır (t=12,05, p<0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, Kızlar Atakta Projesi kapsamında yapılan doğa sporları, kişisel gelişim ve
sanat etkinliklerinin, 12-18 yaş arası sosyal dezavantajlı ergen kız çocuklarının öznel iyi
oluşlarında etkili olup olmadığını ve eğer etkili ise bu etkinin ne düzeyde olduğunu
belirlemektir. Program sonrasında deney grubunun öznel iyi oluş düzeyine bakıldığında, öznel
iyi oluş puan ortalaması, 161,877±19,943 olarak bulunmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi, son
test karşılaştırması sonucunda ön test-son test arasındaki fark anlamlıdır (t=12,50, p<0,05). Bu
durum Kızlar Atakta programının, deney grubunun öznel iyi oluş düzeyi üzerinde yaptığı olumlu
etkinin bir sonucu olarak düşünülmektedir.
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Çalışmanın tamamını okumak ve indirmek için QR kodu okutabilir ya
da tıklayabilirsiniz. (Kaynak: Taylan AKTUĞ, Kızlar Atakta)
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7. FOKUS GRUP GÖRÜŞME ÖZETİ*
Tanyel SÜZER- Çocuk Gelişim Uzmanı ve Davranış Analisti / KA Eğitim Direktörü*
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇ KIZLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN GÜNLÜK
YAŞAMLARINA YANSIMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Gençlik dönemi fiziksel, psikolojik, sosyal değişimlerin yaşandığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş
dönemi olarak tanımlanmaktadır (Görgün, 2013). Psikoloji ve eğitim bilimleri bu geçiş
dönemini 12-18 yaşlarla sınırlayarak “ergenlik” olarak tanımlarken, Birleşmiş Milletler Örgütü
gençlik dönemini 12-24 yaş arası olarak kabul etmektedir.
Cinsiyet gelişimi, gelişim basamaklarının en kritik dönüm noktalarından biridir. Cinsiyet
kimliğini benimseyen birey hayatının geri kalanında bu kimliğe uygun becerileri / davranışları
öğrenecek ve uygulayacaktır. Yetişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen gençlik dönemi ile
birlikte, bireysel ayrılıklar ve sorgulamalar olmasına karşın, toplumun cinsiyet rollerine ilişkin
gençlerden beklentisi ve gençler üzerinde kurduğu baskı artmaktadır. Kim olduğu, yaşamdan
neler beklediği, ilgilerinin ve yeteneklerinin neler olduğu sorularına yanıt arayan gencin sağlıklı
bir yetişkin kimliği edinmesi toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır.
Gençler, yaşadıkları toplumun parçası olabilmek için belli bir öğrenmeyi gerçekleştirmek
durumundadır ve bu sosyolojik öğrenme süreci taklit ve rekabetle gerçekleştiğinde
sosyalleşme gerçekleşmiş olur (Derman, 2008). Genç birey soyut kavramları düşünmeye,
karmaşık problemler çözmeye, başka insanların bakış açılarını anlamaya başlar. Bununla
birlikte ahlaki değerleri de gelişmeye devam etmektedir (Gül ve Güneş, 2009).
Bireyler yaşamları boyunca gerçekleştirdikleri her türlü günlük eylemde toplumsal cinsiyet
rollerini yeniden üretmektedir (Giddens, 2000:104). Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olmayı
sosyal olarak yapılandıran özelliklerdir. Anne karnında cinsiyetin belirlendiği andan itibaren kız
ve erkek çocuk olarak bir yetiştirme tarzı benimsenir ve kadın ve erkek rolleri kazandırılmış
olur (Kılıç, 2013; Set, Dağdeviren ve Aktürk, 2006; Vatandaş, 2007). Kız ve erkek olmak biyolojik
özelliklerken, toplumsal cinsiyet rolleri gençlik döneminde bireyin ne kadar “erkeksi” ya da
“kadınsı” göründüğüyle belirlenmektedir. Genç bireylerin cinsiyet rollerine yüklediği anlam
çok büyüktür ve uygun sosyal durumlara ilişkin kaygılı düşünceleri vardır (Varga, 2003).
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Toplumsallaşma ile birlikte kadın ve erkeklere farklı işler ve sorumluluklar yüklenirken, iki
tarafın da bu ayrımı doğal olarak algılaması yani içselleştirmesi sağlanmaktadır.
Kızlar büyüme ve cinsel gelişimi erkeklere oranla daha erken ve hızlı aşmaktadırlar. Ergenliğe
erken girmek erkekler üzerinde olumlu bir etki yaratırken fiziksel değişimlere karşı gösterilen
tepkiler kızları olumsuz etkilemektedir (Derman, 2008). Fiziksel gelişimle birlikte beden
görünümünde ortaya çıkan değişimler ve dürtülerin artması, gençlik dönemine giren genç
kızların toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmesini zorunlu kılmaktadır (Derman, 2008; Gül ve
Güneş, 2009).
Bu çalışma, 12-18 yaş aralığındaki genç kızların toplumsal cinsiyet (gender) farklılıklarına ilişkin
düşüncelerine, günlük yaşamalarındaki yansımalarına odaklanmaktadır. Katılımcıların cinsiyet
farklılıklarını dair farkındalıkları ve düşüncelerini, bu farklılıkları kendi yaşamlarında nasıl
tecrübe ettiklerini ifade ettikleri görüşmeler araştırmanın verilerini oluşturmaktadır.
Katılımcıların düşüncelerine ve deneyimlerine ilişkin verilere ulaşmak amacıyla fokus grup
görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Derinlemesine görüşmeler yarı-yapılandırılmış soru
formu eşliğinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi Alternatif Yaşam Derneği’nin Kızlar Atakta
Projesi’ne katılan genç kızlar ile sınırlıdır.
Bu araştırmada, ilgili literatürden yola çıkarak toplumsal cinsiyet kavramının günlük hayattaki
yansımasına dair fikir edinmek amacıyla aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmaktadır.
1. Toplumsal cinsiyet rollerinin çocukluk döneminde oyun seçimlerine etkisi var mıdır?
Nasıl?
2. Toplumsal cinsiyet rollerinin ev içi sorumlulukların paylaşımına etkisi var mıdır?
Nasıl?
3. Toplumsal cinsiyet rollerinin genç kızların meslek seçimlerinde etkisi var mıdır?
Nasıl?
4. Genç kızların toplumsal cinsiyet rolleri ile şiddet ilişkisi hakkında düşünceleri
nelerdir?
5. Genç kızların toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizlik konusunda düşünceleri nelerdir?
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Araştırmaya Katılan Genç Kızlar
Araştırmaya 13-18 yaşlarında İzmir’de yaşayan ve kız meslek lisesinde okuyan 10 genç kız ile
12-18 yaş aralığında Soma’da yaşayan 13 genç kız katılmıştır. (Katılımcılar Soma Kadın
Kooperatifi iş birliği ile girişimci kadınların genç kızlarından oluşmuştur.)
İzmir Grubu
İsim

Yaş

Eğitim

Anne
Yaş

Anne
Eğitim

Anne
Meslek

Baba
Yaş

Baba
Eğitim

Baba
Eğitim

Kardeş
Cinsiyet

Kardeş
Yaş

Göç

Kİ-1

16

Lise

35

İlkokul

Ev hanımı

41

İlkokul

Esnaf

Erkek

10

-

Kİ-2

16

Lise

46

Lise

Ev hanımı

48

Üniversite

Ptt
memuru

Kız

15

6 yaş
Erzincan

Kİ-3

16

Lise

37

İlkokul

Hizmetli

42

İlkokul

Su Sayacı

-

-

-

Kİ-4

16

Lise

37

İlkokul

Ev hanımı

40

İlkokul

Ayakkabı
imalatı

Kız Erkek

19 ve 9

-

Kİ-5

15

10. sınıf

42

İlkokul

Ev hanımı

64

Lise terk

Erkek

25

-

Kİ-6

17

Lise

43

Üniversi
te

Öğretmen

44

Üniversite

Ziraat
Müh.

Kız

12

-

Kİ-7

15

10. sınıf

35

Ortaok
ul

Ev hanımı

45

Ortaokul

Fabrika
İşçi

Kız Erkek

13 ve 5
aylık

-

Kİ-8

15

Lise

44

Okuma
mış

Ev hanımı

-

İlkokul

Esnaf

Kız
5
Erkek

25,23,21
19,17,12

6 yaş
Diyarbakır

Kİ-9

13

Ortaokul

42

Üniversi
te

Öğretmen

46

Üniversite

Emekli
Asker

Erkek

18

8 yaş
Kastamonu

Kİ-10

18

Üniversite

39

Lise

Aşçı

42

Üniversite

Büro Şefi

-
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Soma Grubu
İsim

Yaş

Eğitim

Anne Eğitim

Anne Meslek

Lise 4

Anne
Yaş
52

Baba Eğitim

Ev hanımı

Baba
Yaş
54

Ortaokul

Baba
Eğitim
Emekli

KS-1

18

İlkokul

KS-2

17

Lise 3

46

KS-3

16

Lise 3

KS-4

18

KS-5

Kardeş
Cinsiyet
Erkek
Kız
-

Kardeş
Yaş
18
30
-

Göç

Üniversite

Mimar

47

Üniversite

Eczacı

44

Ortaokul

Ev hanımı

48

Lise

Su Sayacı

Erkek
Kız
Erkek

10
21
15

-

Lise 4

39

İlkokul

Ev hanımı

41

İlkokul

Tornacı
Şirket
Çalışanı
Marangoz
MEB
memur
Maden
Müh.
Şoför

2 Erkek
1 kız
2 Kız
2 Kız

18
22
27, 23
23, 15

Kütahya’
dan
Akhisar’
dan
-

14

Lise 1

41

Ortaokul

Ev hanımı

44

Ortaokul

KS-6
KS-7

12
15

7. sınıf
9. sınıf

41
45

İlkokul
Lise

Ev hanımı
Terzi

53
48

İlkokul
Lise

KS-8

16

Lise 3

36

Üniversite

46

Üniversite

Kız

19

Ankara’dan

KS-9

16

Lise 3

44

Lise

45

Lise

KS-10
KS-11
KS-12

16
16
15

Lise 3
Lise 3
Lise 1

49
50
45

İlkokul
İlkokul
Lise

Direksiyon
Eğitmeni
Ev hanımı
Bakkal
Terzi

-

-

-

50
56
48

İlkokul
İlkokul
Lise

Emekli
Emekli
MEB
memur
Emekli

Erkek
2 Erkek
2 Kız

7
31, 28
23, 15

-

KS-13

18

Lise 4

51

İlkokul

Ev hanımı

51

İlkokul

Kız
Erkek

22
26

Balıkesir’
den

Bulgular
Bu bölümde yarı-yapılandırılmış sorularla gerçekleştirilen odak gurup görüşmesinde elde
edilen verilere yer verilmiştir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin çocukluk dönemindeki oyun seçimlerine etkisini belirlemek
adına ilk olarak “Çocukluk döneminizde oynadığınız oyunlar nelerdi?” diye sorulmuştur.
İzmir Grubu
Katılımcılardan beş kişi evcilik; dört kişi yakan top, üç kişi saklambaç, üç kişi sek sek, üç kişi ip
atlama, üç kişi dokuz taş, üç kişi körebe, iki kişi yerden yüksek, iki kişi voleybol, iki kişi (renkli)
istop, birer kişi de kutu kutu pense ve futbol cevaplarını vermişlerdir. Bununla bir katılımcı
evcilik ve bebeklerle oynamadığını, bir katılımcı hem futbolu hem de evcilik oyununu
erkeklerle oynadığını belirtmiştir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin oyunlara etkisine ilişkin iki katılımcının belirttikleri şu şekildedir:
Kİ-9 “Abimden kalma oyuncaklar vardı, işte askerler falan, kendi alanım Barbie bebekler ikisini
birleştirip böyle kendi kendime oyunlar oynardım” diyerek çocukluğunda toplumda yaygın
olarak kızlar için uygun gördüğü oyuncaklarıyla hem de karşı cins için uygun görülen
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oyuncaklarıyla oynayabildiğini belirtmiştir. Yine de Kİ-9’un bebeklerle oynamayı “kendi
alanım” diye ifade etmesi, oyuncak ve oyunların toplumsal cinsiyet rollerine göre ayrışmasını
içselleştirdiğini göstermektedir.
Kİ-6 “Erkek kız karışık olduğu ortamlarda yakan top oynanıyordu, ip atlanıyordu onu erkeklerde
yapıyordu, evde kız arkadaşlarımız olduğu zaman evcilik oynuyorduk. Bebeklerimize kıyafet
dikiyorduk” sözleriyle sokak oyunlarında erkek arkadaşlarıyla, ev oyunlarında kız arkadaşlarıyla
oynadığını ifade etmiştir.
Soma Grubu
Katılımcılardan sekizi saklambaç, yedisi evcilik, yedisi yakar top, beşi sek sek, dördü futbol, üçer
kişi ip atlama ve Barbielerle oynama, ikişer kişi körebe, voleybol, istop, yakalamaca, bisiklet
sürme, çamurla oynama (pasta yapmak gibi), birer kişi kız kaçırmaca, misafircilik, hırsız-polis,
bisikletle taksicilik, hentbol, şarkıcılık oynadıklarını ve bir katılımcı da topla oynayabileceği her
şeyi ve kendi uydurduğu oyunları oynadığını belirtmişlerdir.
KS-12 “Şey, ben evcilik oynamayı hiç sevmiyordum. Barbie bebek oynamayı çok seviyordum,
bir de saklambaç oynamayı çok seviyordum” diye ifade etmiştir. Bunun üzerine araştırmacının
Barbielerle evcilik oynamıyorsan ne oynuyordun sorusuna “misafircilik falan, ünlü oluyorduk
bazen, şarkı söylüyorduk” şeklinde cevap vermiştir. Bu cevap katılımcıların bebeklerle
oynadıkları

oyunları

farklı

şekilde

isimlendirdikleri

ya

da

kategorilendirdiklerini

göstermektedir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin ev içi sorumlulukların paylaşımına etkisini değerlendirmek için
“ailenizle yaşarken ev içi sorumluluklar nasıl paylaşılıyor?” sorusu sorulmuştur.
İzmir Grubu
Katılımcılar evde yapılan işleri “sofra kurma, sofra toplama (kaldırma), yemek yapma, kahve
yapma, yatakları toplama, evi (odaları) toplama, evi süpürme, yerleri silme, toz alma, temizlik,
çamaşırları makinaya atma, çamaşırları katlama, çöp atma, bakkala gitme, alışveriş yapma ile
elektrik ve tamir işleri” olarak belirtmişlerdir.
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Bir katılımcı sofra kurup ve toplamayı kendisinin yaptığını; beş katılımcı yemeği annesinin, bir
katılımcı babasının yaptığını; bir katılımcı kahveyi kendisinin ve kız kardeşinin yaptığını; üç
katılımcı ev toplamayı annesinin yaptığını; bir katılımcı ev süpürmeyi annesinin, bir katılımcı
babasının yaptığını; bir katılımcı yer silmeyi kendisinin, bir katılımcı kız kardeşinin yaptığını; bir
katılımcı çamaşırları makineye atıp katlamayı kendisinin, bir katılımcı çamaşırları katlamayı
ağabeyinin yaptığını; iki katılımcı çöp atmayı erkek kardeşlerinin, bir katılımcı babasının
yaptığını; iki katılımcı bakkala gitmeyi erkek kardeşlerinin, bir katılımcı kendisinin yaptığını; bir
kişi alışverişi babasının yaptığını; bir katılımcı tamir işlerini ağabeyinin, biri babasının yaptığını
belirtmişlerdir. Bununla birlikte bir katılımcı babasının sofra toplamaya, biri çöp dökmeye, üç
katılımcı da babalarının annelerinin yemek yapmasına yardım ettiklerini ifade etmişlerdir.
Kİ-3, “Benim babam annem çalışır. Babam pek bir şeye karışmaz tamir işini yapar ama sofra
falan işi olmaz” sözleriyle hem annesi hem de babası çalışmasına karşın ev işlerinde babasının
sorumluluk üstlenmediğini vurgulamaktadır. Tamir işleri toplumda genel olarak erkeklere
uygun görülen bir iştir.
Kİ-1, “Bütün işleri annemle ben yapıyoruz, yani annem yemeği hazırlıyor, ben sofrayı kurup
sofrayı topluyorum. Kardeşim ara sıra kendi yatağını toplar, erkek. Babam da aynı şekilde”
sözleriyle ailedeki erkeklerin daha az ev işi yaptığını belirtmiştir.
Kİ-9, “Annemle babam genellikle işte oluyorlar. Biz abimle görev paylaşımı yapıyoruz yani
tozları ben alıyorum, süpürgeyi o süpürüyor, yerleri ben siliyorum, mutfağı o topluyor, odaları
ben toplamaya çalışıyorum, bir yandan o yardım ediyor, kıyafetleri katlıyor falan. Babam,
anneme yemekte yardım eder” demiştir. Kİ-2, “Temizlik konusunda da herkesin bir görevi
vardır. Babam süpürür, ben toz alırım, kardeşim de yerleri siler. Annem dağınıklıkları toplar,
babam işten gelir genellikle annemle yemek işine girerler. Sofrayı toplamak kaldırmak
kardeşimle bana ait” demiştir. Kİ-9 ve Kİ-2’in ifadeleri ev içerisindeki sorumlulukların tüm aile
bireyleri arasında paylaşıldığını göstermektedir. Bununla birlikte özellikle yemek yapma
konusunda anneler çoğunlukla birincil sorumlu kişilerdir. Bazı ailelerde babalar yemek
konusunda annelere yardımcı olmakta, ara sıra mutfağa girmekte ya da hem anne hem baba
yemeği birlikte yapmaktadırlar.
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Soma Grubu
Katılımcılar evde yapılan işleri temizlik, oda temizlemek, yemek yapmak, ekmek almak, bulaşık
yıkamak, çöp atmak, tamir yapmak, sofra toplamak, süpürmek, alışveriş, ütü yapmak, çay
demlemek, balkon yıkamak, bahçeyi temizlemek olarak belirtmişlerdir.
Üç kişi temizliği annesinin, bir kişi ablasının, bir kişi babasının, bir kişi annesi olmadığı zaman
babasının ve ağabeylerinin yaptığını; beş kişi kendi odalarını temizlediklerini, beş kişi yemeği
annelerinin, iki katılımcı babalarının yaptığını; iki kişi kendilerinin ekmek almaya gittiğini; bir
kişi kendisinin bulaşık yıkadığını ve evi sürdüğünü; bir kişi bulaşık yıkamak ve çöp atmak işlerini
kız kardeşiyle birlikte yaptığını; iki kişi babasının tamir işlerini yaptığını; üç kişi alışverişi
babasının yaptığını; bir kişi kendisinin ütü yaptığını ve çay demlediğini; bir kişi babasının balkon
yıkayıp bahçeyi temizlediğini; bir kişi bütün ev işlerini annesinin bir kişi anneannesinin
yaptığını ve bir kişi herkesin her işi yaptığını belirtmişlerdir.
KS-5, “Babam sadece evin ihtiyaçları ile ilgilenir. Ben de kardeşlerimle kendi odalarımızı
temizleriz. Annem de sadece hafta sonları falan temizler” sözleriyle annesinin ve çocukların ev
işleriyle ilgilendiklerini ancak babasının maddi ihtiyaçları karşılamak konusunda sorumluluk
üstlendiğini ifade etmiştir.
KS-1, “Annem ev hanımı. Çalışmıyor o yüzden ev işlerini falan yapıyor. Ablam da anneme falan
yardım ediyor. Babam da çalışıyor. Kardeşim de çalışıyor. Ben de okuyorum” sözleriyle çalışan
ve okuyan aile bireylerinin ev işlerinde aktif olmadığını, annesi ev kadını olduğundan ev işlerini
onun yapmasının doğal olduğunu ifade etmektedir.
KS-2, “Annem şu işi yapar, babam şu işi yapar diye bir şey yok aslında. Herkes her şeyi yapar
Toplumda kadının yapması gereken şeyleri de yapar aslında babam” sözleriyle aile içerisinde
eşit bir iş bölümünün olduğunu ve babasının geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışında
davrandığını ifade etmektedir.
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Toplumsal cinsiyet rollerinin genç kızların meslek seçimlerinde etkisini değerlendirmek için
“Meslek seçimlerinizde sizi yönlendiren kişiler var mı? Nasıl bir yönlendirmede bulundular?”
sorusu sorulmuştur.
İzmir Grubu
Kendilerini meslek konusunda yönlendiren kişi için katılımcılardan 5 kişi anne, 4 kişi baba, 4
kişi aile, 2 kişi öğretmen, birer kişi anne ve baba, ağabey, dayı, amca, yenge, kuzenler ve
akrabalar cevaplarını vermişlerdir. Katılımcılardan üç kişi için grafik tasarım, iki kişi için aşçılık,
iki kişi için sağlık, bir kişi için hukuk, bir kişi için sağlık ve hukuk, bir kişi için çocuk doktorluğu
ve cerrahlık, bir kişi için polislik önerilmiştir. Bu mesleklerin neden önerildiği sorulduğunda
katılımcılar “ilgi alanlarıma uyduğu için, daha mutlu olacağım için, sevdiğim meslek olduğu için,
hayata daha kolay atılmam için, elim yatkın olduğu için” cevaplarını vermişlerdir. Bununla
birlikte bir katılımcıya öğretmen, bir katılımcıya hukukçu, bir katılımcıya doktor, bir katılımcıya
fotoğrafçı ve bir katılımcıya da grafikçi olmamaları önerilmiştir. Bunların gerekçeleri ise
öğretmenlik için sabırlı olmadığı için zorlanacağı; hukuk için tehlikeli olacağı, doktorluk için zor
olduğu; fotoğrafçılık için yeterli para kazanamayacağı ve grafikerlik için sağlıkla ilgili daha kolay
iş bulacağı şeklinde açıklanmıştır.
Kİ-6’nın, “Ailem benim ne istediğimi sordular hangisiyle daha mutlu olacağımı sen istiyorsan
arkanda dururuz dediler” sözleri ailesinin kızlarının duygularını (mutluluğunu) ön planda
tuttuğunu göstermektedir.
Kİ-3’ün, “Ben yiyecek içecek bölümü okuyorum, hani mutfak ve aşçılık üzerine. Elim yatkın
olunca daha çok istiyorlar onlar da. Ailem bana yakıştırıyorlar” sözleri kendi yetenekleri
doğrultusunda meslek tercihinde bulunduğunu ve ailesinin de bu tercihini desteklediğini
göstermektedir.
Kİ-9, “Annem öğretmen olduğu için öğretmen olmamam konusunda çok kararlı zorlanırsın
diyor sabır yok sende” sözleriyle annesinin kendisinin kişilik özelliklerine göre bir
yönlendirmede bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca annesi kendi mesleğini kızı için uygun
görmemektedir.
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Soma Grubu
Kendilerini meslek konusunda yönlendiren kişi için katılımcılardan yedisi anne ve baba; ikisi
anne, ikisi baba; biri aile, biri akrabalar cevaplarını vermiş; bir katılımcı da kimsenin
yönlendirmede bulunmadığını söylemiştir. Katılımcılardan biri kendisinin inkılap hocası olmak
istediğini ve anne ve babasının sadece iş sahibi olmasını istediklerini; biri babasının devlet
memuru olmasını istediğini; hostes olmak istediğini ve annesinin kendisini İngilizce konusunda
desteklediğini; biri kendisinin psikolog olmak istediğini ve anne babasının kendisini
desteklediklerini; babasının sağlık okumasını, annesinin ise devlet memuru olmasını
istediklerini; biri kendisiyle birlikte babası ve annesinin de eczacı olmasını istediklerini; biri
babasının hukuk okumasını istediğini, annesinin ise istediği işi yapmasını söylediğini; biri ana
sınıfı öğretmeni olmak istediği ve anne ve babasının desteklediklerini; biri sporu sevdiği için
anne babasının kendisini desteklediklerini; biri anne ve babasının hangi işte mutlu olacaksa
onu yapmasını söylediklerini; biri anne babasının kişiliğine göre bir meslek seçmesini
söylediklerini; bir kişi akrabalarının parası olan bir iş yapmasını ve bir kişi kendisi tarih okumak
istemesine karşın ailesinin ilahiyat okumasını istediğini belirtmişlerdir.
KS-9, “İlgim yeteneğim neyse bir ömür boyunca hangi işle uğraşmak istiyorsam ona
yönlendiriyorlar çünkü bu senin hayatın sen mutlu olacaksın sevmediğin bir şeyle uğraşamazsın
yapamazsın (diyorlar)” sözleriyle ailesinin kendi kararlarının arkasında olduğunu belirtmiştir.
KS-12, “Annemle babam böyle özel bir yönlendirme yapmıyorlar. Anneme babama söyledim
onlar dedi şimdi güzel sanatlar lisesine lisede gitmemi istemiyorlar, üniversitede kararımı
değiştiririm diye. Belki hani öyle bir şey var ya. İşte bir de öğretmenler atanamıyor diyor babam.
Bunun için istemiyorlar. Psikolog olmayı düşünüyorum. Ona bir şey demiyorlar” sözleriyle
ailesinin hem üniversite tercihlerinde bir sınırlama yaşamaması için hem de üniversite
bittikten sonra iş garantisi olan mesleklere yönelmesi konusunda yönlendirmelerde
bulunduklarını ifade etmiştir.
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KS-7, “Benim annemle babam bana hiç karışmıyorlar. Eskiden futbolcu olmak istiyordum ama
annem dedi mesela iş yok hani sonra kırk yaşından sonra şey yapmazsın hani öyle
yönlendirmeler. Yani iyi yönde yönlendirmeler yaptı. Kadınların önü de açık değil öyle bir şeyler
söyledi. Bir de sporcular hani mesela 40 yaşında bir kişiyi alacağı yerine takıma 30 yaşında
daha genç bir insanı alır işte hani erken emekli olur parasızlık. Babam da işte devlet işinde
olmamı istiyor” sözleriyle annesinin hem futbolcu olarak uzun süreli çalışamayacağından
endişe duyduğunu hem de kadınların futbol konusunda yeterli fırsat bulamayacaklarını
düşündüğünü belirtmiştir.

Çalışmanın tamamı bu rapora alınmamıştır. Devamını okumak ve indirmek için QR kodu
okutabilir ya da tıklayabilirsiniz. (Kaynak: Tanyel SÜZER, Kızlar Atakta)
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8. 2016 YAZ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIKLARI

PROGRAM KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMPÇILIK, KEŞİF DALIŞI,
BİSİKLET, YELKEN DENEYİMİ, GECE YÜRÜYÜŞÜ, ORYANTİRİNG, BİNİCİLİK,
YÜZME GİBİ DOĞA SPORLARI DIŞINDA KAPASİTE FARKINDALIĞI
YARATMAK AMACIYLA DANS, RİTİM VE SANAT ATÖLYELERİ
KURGULANMIŞ KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİ YAŞAM KOÇLARI
TARAFINDAN OYUNLAŞTIRILARAK GELİŞTİRİLMİŞTİR.

BEDEN, RUH, YETENEK + DÜŞÜNCE
KİŞİSEL DEĞİŞİM İÇİN AÇIK HAVA DENEYİMİNİ KULLANAN ÇOK YÖNLÜ
PROGRAM SİSTEMATİĞİ ®
BEDEN; Beden farkındalığı, sağlıklı yaşam (spor/beslenme), temel cinsel sağlık bilgisi, hijyen.
RUH; Karakter, kişilik özellikleri, cesaret, güçlenme, girişimci ruh, içsel-çevresel uyumluluk.
DÜŞÜNCE; Genel bilgi ve kültür (eğitim/okuma), sürdürülebilirlik, gönüllülük, vizyonerlik,
bilinç/dünya görüşü, toplumsal cinsiyet ayrımı.
YETENEK; Tutku, hırs ve beceri, üretmek isteği, özel eğitim, adanmışlık, yeni kimlik.
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. Birey farkındalığını deneyimle kazanır ve bu farkındalığı tetikleyecek eğitimler
belli bir sistematikle hızla sunulduğunda etkili sonuçlar yakalanabilir. Saygı, öz denetim, güncel
yaşam dinamiklerini doğru algılamak, girişimcilik, teknolojiyi doğru kullanmak, doğa ve insan
ilişkisini tahlil etmek, sürdürülebilir dengeli bir hayat planlamak gibi kavramların tohumları bu
programın sistematiğinde yer bulur.
Sosyal Etki Raporu
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KAMPÇILIK
Kamp yeri seçiminden başlayarak, çadır alanının temizlenmesi, çadır kurulması, çanta düzeni
ve kampçılıkta kullanılan temel malzemelerin tanıtımı yapılır. 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 merak ettiği soruların yanıtlanması bu aşamada gerçekleştirilir. Kampçılık eğitim
modülü grubun kampa geldiği ilk gün anlatılmaktadır. Eğitimin ardından çadırlara yerleşim
gerçekleşmektedir. Konu başlıklarıyla eğitim akışı:
Doğa, spor ve insan
Kampçılık ve uyku tulumu kullanımı
Kamp yeri seçimi
Temel kampçılık malzemeleri
Doğada giyinme ve iklime uyum sağlama
Çanta yerleştirme
Doğa yürüyüşü ilkeleri
Doğada ve kampta dikkat edilecekler

KEŞİF DALIŞI
Katılımcılar birebir dalış eğitmenleri eşliğinde en fazla 5 metre derinliğe inerek tüplü
dalış(scuba) tecrübesi edinirler. Eğitim akademinin açık deniz teknesi “Asel” ve faaliyet
destekçi “Natura Blue” dalış okulunun dalış sahalarında gerçekleştirilir. Ekipman ve lojistik
desteği Düşler Akademisi ve Natura Blue dalış okulu tarafından sağlanmaktadır. Bu faaliyet
özellikle grupların ikinci gününde sabahtan akşama kadar 2 bölüm halinde planlanmıştır.
Sabah açık deniz ve yüzme faaliyeti öğleden sonra ise keşif dalışı şeklinde kurgulanarak
katılımcıları Türkiye’nin en iyi dalış noktalarıyla buluşturur. Bu faaliyet gönüllülerin ve
profesyonel dalış eğitmenlerinin koordineli çalışmasını gerektirdiği için en az 7 kişi açık deniz
yüzme gönüllüsü, KA ekibi ve değişimli 2 gözlemci teknede yer alır. 3 lisanslı dalış eğitmeni
keşif dalışı eğitim özeti(brifing) sonrası katılımcıları tek tek dalışa çıkarır.
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BİSİKLET
Bu faaliyetle çocuk gelişiminin önemli bir parçası olan bisiklete binme becerisi geliştirilir. Tüm
katılımcılara temel biniş teknikleri, bisiklet yapısı, türler, ekipmanlar, güvenlik önlemleri
hakkında, özet bilgi verilir. Etkinlik genelde sabah saatlerinde yapılır ve gruplar sürmeyi
bilenler ve bilmeyenler olarak 2’ye bölünür. Bilen grup lider eğitmenler ve gönüllüler ile
birlikte köy civarında doğa sürüşüne çıkarken diğer grup bisiklete binmeyi ve bisiklet
deneyimini yaşarlar. Öğrenen grup eğer başarılı bir süreç geçirirse ertesi akşam doğa sürüşüne
ayrıca götürülür. Bisiklet ekipmanları ve donanımı Düşler Akademisi Kaş envanterinden
faydalanarak gerçekleştirilir. Faaliyetlerinin sonunda bakım ve onarım için bu alanda deneyimli
ulusal ve uluslararası gönüllülerden destek alınır.

KİŞİSEL GELİŞİM
Kızlar Atakta projesinin pilot uygulamasında elde edilen veriler, “iletişim, hedef belirleme ve
cinsel gelişim / toplumsal cinsiyet temalarında proje için geliştirilen kişisel gelişim eğitim
modüllerinin etkililiğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda katılımcıların rapor ettiği ve / veya
katılımcılarda gözlenen davranışlar dikkate alınarak 2016 yaz programında aşağıda
açıklamaları bulunan eğitim modülleriyle birlikte “duygularımız ve zorbalık” başlığında yeni bir
modül daha programa eklenmiştir. Yaz programının altı gün olması ve modül sayısının
arttırılması göz önünde bulundurularak içeriklerde gerekli uyarlamalar yapılmış ve süreleri
azaltılmıştır. “İletişim sanattır ve gelecek ağacı” modülleri projeye gönüllü olarak destek veren
profesyonel yaşam koçlarıyla yürütülmüş olup tek gün içerisinde toplam 4,5 saat sürmüştür.
Cinsel gelişim ve toplumsal cinsiyet rollerinin tartışıldığı eğitim 2,5 ve “duygularımız ve
zorbalık” konusunu içeren eğitim 1,5 saat olmak üzere iki farklı günde KA eğitmenleri
tarafından verilmiştir. Açık hava deneyimi üzerinden eş zamanlı ilerleyen ve odağında genç
kızları güçlendirme olan, video, drama ve münazara teknikleri de kullanılarak
zenginleştirilmiştir paket eğitim modülleri şu şekildedir;

Sosyal Etki Raporu

©KA 2016

Modül 1 / Toplumsal Cinsiyet: 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, “kız gibi” temasında
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.
Modül 2 / İletişim ve Hedef Belirleme:
Doğru ve etkili iletişim kurma tekniklerinin öğretilmesinin amaçlandığı atölyede ilk olarak
herkesin maruz kaldığı ve / veya kendisinin yaptığı iletişim hatalarına ilişkin farkındalık
kazandırılır. Ardından katılımcıların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri örnek durumlar
üzerinden “olayı / davranışı tanımlama, duygu, gereksinim ve öneri aşamalarından oluşan
etkili iletişim kurma yöntemine yönelik grup çalışması yapılarak her katılımcıya pratik yapma
fırsatı verilir. Katılımcıların değer algılarının geliştirilmeye ve hayallerinin hedefe dönüşmesi
için atacakları adımları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan içerikte imgeleme, canlandırma
ve grup paylaşımları yapılır. Katılımcılar imgeleme çalışmasında hayal ettikleri hedeflere
ulaşmak, halihazırda sahip oldukları becerilerini nasıl geliştireceklerini ve başka hangi
becerilere sahip olmaları gerektiğini grup arkadaşlarıyla tartışarak, tespit ederler. Her
katılımcının temsili bir sınırı aşarak kendine güvenini ve ilk olarak gerçekleştireceği kısa vadeli
hedefini tüm ekiple paylaştığı canlandırma çalışmasıyla eğitim sonlandırılır.
Modül 3 / Duygularımız ve Zorbalık: Akran zorbalığı, ergenlik dönemde bireylerin hem maruz
kaldığı hem de maruz bıraktığı üzerinde çok durulmayan fakat duygusal yapı taşlarına derin
izler bırakan bir olgudur. Zorbalıktan korunmanın birincil kuralı bunun “farkındalığına”
varmaktır. Bu modülün içeriği KA Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Katılımcılara
kavramları öğretmek, bununla mücadele edecek donanımı sağlamak, empati kurmasının
önünü açarak eğer zorbalığı yapan taraf ise farkındalığını yükseltmek, grup çalışmasıyla
korkularını ve olumlu/olumsuz duygusal akışlarını kontrol etmenin yöntemlerini göstermek
amaçlanmaktadır.
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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. Ekip
çalışması ve zamanla yarış konseptinde gerçekleştirilen etkinlikte ekip adanmışlığı ve disiplin
içerisinde hareket eden katılımcıların parkuru bitirme isteği ve hırslarını, nezaket çerçevesinde
rekabet etme bilincinde yaşamaları hedeflenmektedir. Etkinlik öncesi katılımcılara pusula
kullanma eğitimi verilir ve takım çalışmasının gerekliliği üzerinden yola çıkarak takım olmanın
önemi anlatılır. Oyunu sadece zamanında bitirmek değil, ekip ile beraber finale gelebilmek,
hızlı olabilmek, farklı karakterlerdeki bireylerin ortak bir amaç için çalışmasının pratiği yaşatılır.
Oyunlar ortalama 30dk. sürebilir ve tüm gruplara neden başarılı ya da başarısız oldukları
konusunda özet sunumlar lider grup temsilcileri tarafından brifingde anlatılır. Böylece oyun
öncesi ve sonrası ekip üyelerinin kendilerini değerlendirme fırsatı olmaktadır. 3 farklı rotada
20 dönüm içinde 8 bayrak noktasını tamamlamak gereklidir. Noktalar arası koordinatlar 12-18
yaş grubuna uygun matematik sorularının cevapları ile bulunur.

YELKEN DENEYİMİ
İnsanı karaya bağımlılıktan kurtaran ve denizde hareket edebilmesini sağlayan yelkenli gemiler
insanlık tarihi açısından oldukça önemlidir. Günümüzde spor amaçlı kullanılan yelkenli
tekneler rüzgâr ve denize uyum sağlayarak hareket etmeyi sağlar. Bu etkinliğin amacı
katılımcılara alternatif bir sporu tanıtmak ve rüzgârdan yararlanarak tekneyi hareket ettirme
becerisini kazandırmaktır. Küçük gruplar halinde gerçekleştirilen etkinlik ile katılımcılar
kurallara

uyma,

sorumluluk

alma

ve

yardımlaşma

becerilerinin

kazandırılması

hedeflenmektedir. Kaş Yelken Kulübü’nün desteği ile 2016 yaz programına giren bu deneyim
etkinliğinde yelken sporcularının yaş aralığının çoğunlukla 16-20 yaş arasında olması ve grupla
beraber denize açılmaları akranlar arası iletişim ve rol model birlikteliği yaratır. KA ekibi tüm
genç yelken sporcular ile özellikle ilgilenmiş, bu sporcular Düşler Akademisi Kaş tesisine grup
halinde düzenli olarak ziyaretler yapmaya başlamıştır.
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EKOLOJİK YAŞAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bu atölye ile katılımcıların ekolojik yaşam prensiplerine dair bilgi edinmeleri ve kendileri de
çözüm süreçlerine dahil edilerek bu atölye çalışmalarında edindikleri tecrübeleri gündelik
hayatlarına aktarmaları hedeflenmektedir. Özellikle geri dönüşüm, tüketim ve su kaynakları
konuları seçilerek katılımcıların araştırma, çözüm odaklı düşünme, proje hazırlama becerilerini
kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitmen Geri Bildirimi
Ekolojik Yaşam ve Sürdürülebilirlik Atölyesi Eğitmeni Esra KUZUCU
Birinci gün DA Kaş yerleşkesi tarla alanında gerçekleştirilen
atölyede öncelikle katılımcılarla birlikte ekolojik yaşam ve
sürdürülebilirlik konularında sohbet edilir ve neden böyle bir
yaşam biçimini tercih ettiğimiz üzerine tartıştık. Bireysel
yaşamlarımızda ve akademideki doğal ve sürdürülebilir
çözümlerden bahsetmek, tarlada ilaçsız tarım, geri dönüşüm,
kompost gübre üretimi, güneş panelleri ile elektrik üretimi gibi konuları gençlerin gündemine
getirmeye çalıştık. Katılımcılarla beraber tarla alanı gezip tarladaki ürünleri incelemek
sonrasında kızların onlara dağıtılan saksılara tohumlarını ekmesi izledi. Bir hafta boyunca
bitkilerine burada bakmaya devam etmelerini ve giderken de bitkilerini yanlarında
götürmelerini istedik. Böylece onların toprağa dokunmaları ve bir tohumun filizlenme sürecini
yakından gözlemlemeleri sağlamak paha biçilemez bir duygu olarak kaldı. Peki atölyeyi yaşama
dair pratikle buluşturmak için daha başka neler yaptık; son bölümde kızlardan akademinin
ekolojik yaşam elçileri olmalarını talep ettik. 3 ana başlıkla ilgili gruplara ayrılarak gönüllülerin
de desteği ile bir fikir/çözüm önerisi üretmeleri ve haftanın sonunda gerçekleşecek olan atölye
gününde bununla ilgili grup olarak bir sunum yapmalarını rica ettik. Bu üç konu başlığı geri
dönüşüm, tüketim ve su altı dünyası ve su kaynakları olarak belirlenmişti. Bu konularla ilgili
her grup, gönüllülerin de desteğiyle bir sohbet gerçekleştirip neler yapabileceklerini tartıştılar.
Bir sonraki atölye çalışmasında da diğer gruplara sunumlarını yaptılar.
Yapılan atölye çalışmalarında kızlar su kaynaklarını doğru kullanma, 2. el tüketimini
yaygınlaştırmak ve atıkların değerlendirilmesi gibi konularda çeşitli afişler hazırladılar, şarkı
besteleyip şiir yazdılar.

Etraftan topladıkları geri dönüşüm malzemelerini kullanarak

hazırladıkları kostümlerle dans gösterisi yaptılar. Yine geri dönüşüm malzemelerini kullanarak
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hazırladıkları ritim aletleri ile müzik yaptılar. Atölyelerde ürettikleri fikirler aynı zamanda
akademide kısa ve orta vadeli birtakım adımların atılmasına fırsat sağladı. İlk hafta grubunun
önerisiyle, sonraki haftalarda yapılan deniz etkinliklerinde ambalajlı gıda kullanımı yerine kendi
ürettiğimiz daha sağlıklı malzemelerle hazırlanmış yiyecek ve içecekler tüketilmeye başlandı.
Deterjan yerine doğal temizlik malzemelerinin kullanılması, yağmur suları ve atık sularının
biriktirilmesi gibi konularda hazırladıkları proje önerileri akademinin kış boyunca
gerçekleştirmeyi planladığı bazı projelerinin ilham kaynağı oldu.
Klasik tüketim alışkanlıklarını sorguladığımız hafta boyunca kızlar bileklik atölyesinde bileklik
yapmayı öğrendiler ve Kaş’tan hediyelik eşya almak yerine yanlarında hediye olarak yaptıkları
bileklikleri ve yeni öğrendikleri becerilerini götürdüler. Hatta isteyenler yaptıkları bilekliklerin
bir kısmını Düşler Akademisi Kaş dükkanına bağışlayarak sembolik bir destek yaratmış oldu.
KA için yepyeni bir atölye deneyimi olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler ‘in Küresel
Sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladığı 2015 yılından beri gerek bireysel gerek kurumsal çaba
sarf etmekten gezegenimiz ve geleceğimiz açısından çok mutluyuz. Gelecek gençlerin!
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SAVUNMA TEKNİKLERİ ATÖLYES İ
Çeşitli kurallara bağlanarak sistemleştirilmiş fiziksel mücadele ve talim geleneklerini içeren
savunma sanatları uzman eğitmenler tarafından tanıtılmakta, karate, aikido gibi sporları
öğrenmek isteyen katılımcılara başlangıç seviyesinde teknikler gösterilmektedir. Programda
bir saatlik eğitimde hedef; kendilerini tamamen savunabilecekleri özgüveni vermekten öte
kendini korumayı isteyenlerin bu sporlarla tanışmasına rehberlik etmektir. Deneyim sonrası
savunma sporları ile ilişkisini devam ettiren katılımcıların fitness, kendini koruma, zihinsel
disiplin, karakter gelişimi, kendine güven ve karşılıklı mücadele konularında gelişmesi
beklenmektedir.

Eğitmen Geri Bildirimi
Savunma Sanatları Atölyesi Eğitmeni Deniz KARCI
Uygulaması en az ismi kadar iddialı bir programın bu sene bir parçası olmak beni son derece
mutlu etti. KA’da en belirgin ve belirleyici kavram bence “güçlendirmek” ve bir haftalık yoğun
ve zengin program içinde eğitmen olarak katıldığım 1 saatlik “Savunma Sanatları” dersi bu
anlamda programı tamamlayan bir rol oynuyor. Derslerle ilgili olarak: Türkiye’nin dört bir
yanından, farklı kültürel arka planlar ve farklı yaşayışları olan katılımcılarla yaptığımız derslerin
hepsi çok neşeli ve coşkulu geçti diyebilirim. Özellikle önlerinde rol model olarak alabilecekleri,
genel anlamda bir eğitmenden çok bir abla olarak gördükleri ve yaklaştıkları Sevda Baysal gibi
bir kişinin olması derslerin bu denli keyifli geçmesinde çok etkili oldu. Kendisi ders içeriğini
olabildiğince çok yönlü ve zengin şekilde hazırladı. Teorik olarak konuştuğumuz konuları da
katılımcıların

oldukça

içselleştirdiklerini

söyleyebilirim.

Isınma,

savaş

sanatlarını

tanıtma/konuşma, tekniklerin profesyonel kişilerce demonstrasyonu, öğretilen tekniklerin
çalışılması, araya serpiştirilen, konuyla ilgili teorik temel bilgilerin aktarımı ve soğuma çalışması
ile ders herhangi bir dojoda yapılabileceği gibi yapıldı. Fiziksel anlamdaki tek eksik belki de
söküp takılabilir minderlerin olmamasıydı. Genel olarak ve kendi tecrübelerim anlamında: Kış
döneminde hafta sonları ilkokul çağındaki çocuklara ve yetişkinlere 1’er saat Aikido dersi
veriyorum, hem çocuklarla hem de yetişkinlerle çalışma deneyimim var. Ancak sadece kızlarla
çalışmak benim için yeni bir deneyim oldu. İletişim kurmakta çok zorlanmadım; sanıyorum
bunda 15 yaşında kız çocuğu babası olmamın bir avantajı var. Katılımcılarla, verdiğim ders
dışında ne kadar çok aktiviteye katılırsam, iletişim kanallarının çok daha hızlı açıldığını da
deneyimledim. Çocukların yaşam yolculuklarını tanımıyor ve konuşamıyor olmak, bazen
iletişim kurarken sıkıntı yaratsa da genel anlamda güzel sohbetler yapabilme fırsatı da
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yakaladım. Gelen katılımcılara biraz daha az korumacı davranmamız, bence kişisel gelişimleri
ve özgüvenleri için daha etkili ve yerinde olacaktır.
Toplamda çok güzel ve verimli haftaların yaşandığı bir dönem oldu. Eğitmen ve gönüllü
kadrosu da çok özenli ve dikkatli çalıştı. KA deneyimini yaşadığı yere götürüp, kendi hayatını
bu etkiyle kurgulayacak katılımcılar ve gönüllüler tanıdım. Zannedersem bu da projenin gidiş
yolunun doğru olduğunu gösteriyor.

GECE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
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
düzenlenir. 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 beklenir. Yürüyüş sırasında bölgenin tarihi noktalarında mola verilir, gündüz başlayan
yürüyüşün havanın geceye dönmesiyle beraber cesaret gerektiren zorlayıcı şartlar doğal olarak
ortaya çıkar. Çok merak edilen ve katılımın hemen hemen tam olduğu bu faaliyetin sonunda
Kaş’ın en unutulmaz manzaralarından birinde yürüyüş sonlanır ve ödül olarak meyve suyu, ev
yapımı tuzlu/tatlı kekler ikram edilir. Kafa lambalarının kullanıldığı etkinlik gece en geç
22:00’de kamp alanında son bulur.

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. Katılımcılar birer birer ata bindirilerek binicilik
deneyimi yaşarlar. Atölye deneyiminin ev sahibi ve destekçisi Kaş At Çiftliği’ndeki diğer midilli,
kaz, tavşan, tavuk, köpek gibi hayvanlar ile tanışma ve yaşam alanlarına ziyaret de sürecin
parçasıdır. İki saat süren atölye sonrası dönüş yolunda grupla çevre temizliği bilinci edinmeleri
için plastik gibi kolay yok olmayan çöpler toplanır ve yerel değerlerimize sahip çıkma teması
aşılanır.
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YOGA VE SABAH SPORU
Çoğu zaman sabah, az da olsa akşam seansları şeklinde açık havada toplu yapılan bir faaliyettir.
Güne sabah sporu 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. Beden farkındalığı, doğru nefes alma, konsantrasyon,
rahatlama, zihin boşaltma ve iç sesini dinleme yoganın faydalı özelliklerindendir.

AÇIK DENİZDE YÜZME
Grupların programa katıldıktan sonraki ilk kapsamlı etkinliğidir. Ekiple ve akademiyle
tanıştıktan sonra saha dışına çıkılır. Kaş Marina’dan kalkan Düşler Akademisi ASEL teknesi ile
açık denize yaklaşık 1 saatlik yolculuk yapılır. Bu aşamada gönüllüler ve grup kaynaşma imkânı
yakalarlar. Ekip ilk günden katılımcıları değerlendirmiş, yüzme bilen ve bilmeyenleri ayırmış,
eğitim sorumluları görev paylaşımlarını 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. En az 6 gönüllü, 3 dalış eğitmeni, 1 ekip
lideri ve bir gözlemci ile güvenlik riskleri minimize edilerek yürütülür.

SANAT ATÖLYESİ
Katılımcı her grubun kolektif şekilde çalışarak görsel eserler yaratması hedeflenmiştir.
Paylaşarak çalışma ve bireysel yaratım sürecinin birlikte ilerlemesi istenir. Her grupta tek bir
konu üzerinde çalışma yapılır. Konu seçilir ve katılımcılara yönergeler verilerek kendi
resimlerini çizmeleri istenir. Konu ve komutlar eğitmen tarafından zaman sırasına göre
verilirken, canlı ritim ve müzikle zaman algısı da oluşturulur. Müziğin ritmi ile uyguladıkları
içerikler/çizimler, pek düşünmeye fırsat bulamadan içlerindeki genel akış ile duyguları, bilgileri
ve hayal güçlerini kâğıda aktardıkları bir süreç olarak gerçekleşir.
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RİTİM VE DANS ATÖLYESİ
Ritim; canlı ya da cansız evrendeki her varlığın en önemli yapı taşlarından biridir. Atölyelerde
başlıca amaç içimizde ve evrende en doğal haliyle var olan bu duyguyu önce fark etmek, sonra
da kontrol edebildiğimiz formlarıyla onu ifade edebilmektir. Ritim duygusunun gelişmesi,
olaylar karşısında daha analitik düşünmeyi, problemlerin üstesinden daha kolay gelmeyi ve
başarıyı sağlar. Kişisel bir performansı ortaya koymuş olmanın yaratacağı mutluluk ve de takım
olarak uyum içerisinde yapılan grup faaliyetleri, özgüveni ve ortak yaşam alanlarına adapte
olma süreçlerini de besler. Kızlar Atakta projesindeki atölyeler ritim enstrümanları, beden
perküsyonu ve geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı üç ayrı formda gerçekleştirilir. İlkinde
katılımcılar farklı enstrümanlarla tanışma ve onlara dair basit temel teknikler edinme fırsatı
yakalarlar. Beden perküsyonu hem motor gelişim özelliklerinin güçlenmesine katkı sağlar hem
de içimizdeki ritim duygusunu bedenimizi kullanarak dışarıya yansıtmanın ne denli kolay
olduğuna şahit olunan hızlı bir keşif sürecini deneyimlemeyi sağlamaktadır.
Grupların talebine göre kurgulanan dans atölyesi ise takım olma ve ekip halinde dans etme
üzerine kurgulanmış terapi boyutu da olan toplam 3 saat yapılan bir atölye uygulamasıdır.

Dans eğitmeni Olga Blasco ile
yapılan röportajı izlemek için
tıklayabilir veya QR tarayıcısı ile
açabilirsiniz.
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Ritim eğitmeni Taylan
Aktuğ ile yapılan
röportajı izlemek için
tıklayabilir veya QR
tarayıcısı ile
açabilirsiniz.

Açık havada ritim atölyesi
deneyimi kısa videoyu
izlemek için tıklayabilir veya
QR tarayıcısı ile açabilirsiniz.

©KA 2016

Sosyal Etki Raporu

©KA 2016

9. ÖLÇÜMLENEBİLEN SPOR FAALİYETLERİ
Sevda BAYSAL- Analist / KA Kamp ve Gönüllü Koordinatörü
Melis BAŞARAN- Özel Eğitim Öğretmeni / KA Kamp Lideri

Yüzme performansları
108 katılımcının 9 hafta süren yüzme performansları onlarla birebir ilgilenen gönüllüler
tarafından detaylı olarak tutulmuştur. Bu bilgilere göre Kızlar Atakta yüzme eğitimi sonrasında,
46 katılımcı hiç yüzme bilmezken suda yüzerlik kazandı, 25 katılımcı bağımsız halde yüzebilir
hale geldi, 34 katılımcı yüzme biliyor olmasına rağmen, yeni teknikler öğrendi.

Genel Yüzme Performansı
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Şehirlere göre yüzme performansı grafiklerini görebilirsiniz.
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Şehirlere göre yüzme performansı grafiklerini görebilirsiniz.
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Şehirlere göre yüzme performansı grafiklerini görebilirsiniz.
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Bisiklet performansları
Projenin ilk haftası Soma grubunda koşulların uygun olmaması dolayısıyla proje toplamında 94
katılımcı bisiklet etkinliğine katılmıştır. Bisiklet etkinliğinde kampüs içinde deneme turu
yapılarak, katılımcıların bisiklet kullanma becerileri tek tek gözden geçirilmektedir. Yeterli
görülen katılımcılarla tesis dışındaki köy yolunda dağ bisikletleriyle tura çıkılmaktadır. Tesiste
kalan katılımcılarla ise birebir ilgilenilerek bisiklet becerileri geliştirilmektedir ve gelişimler
gönüllülerce not edilmektedir. Bu bilgilere göre Kızlar Atakta bisiklet etkinliği sonrasında, 34
katılımcı bisiklet kullanmayı bilmiyorken öğrenerek, sürüş becerilerini geliştirirken, 59 katılımcı
dağ bisikletleriyle doğada bisiklet turuna katılmıştır.

Genel Bisiklet performansı
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turuna katıldı
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Şehirlere göre bisiklet performansı grafiklerini görebilirsiniz.
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Şehirlere göre bisiklet performansı grafiklerini görebilirsiniz.

Manisa
10
8
6
4
2
0
Gelişme göstermedi

Hiç bilmiyordu,dengede durmaya başladı
ve sürüşü geliştirdi

İyi seviyede kullanıyordu, dağ
bisikletleriyle doğada bisikilet turuna
katıldı

Kahramanmaraş

10
8
6
4
2
0
Gelişme göstermedi

Hiç bilmiyordu,dengede durmaya başladı ve İyi seviyede kullanıyordu, dağ bisikletleriyle
sürüşü geliştirdi
doğada bisikilet turuna katıldı

İzmir GHV
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Gelişme göstermedi

Hiç bilmiyordu,dengede durmaya başladı
ve sürüşü geliştirdi

İyi seviyede kullanıyordu, dağ
bisikletleriyle doğada bisikilet turuna
katıldı

Adana
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0
Gelişme göstermedi
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Hiç bilmiyordu,dengede durmaya başladı
ve sürüşü geliştirdi

İyi seviyede kullanıyordu, dağ
bisikletleriyle doğada bisikilet turuna
katıldı

©KA 2016

10.PROJE EKİBİ, GÖZETMEN, KATILIMCI VE GÖNÜLLÜ YORUMLARI
Katılımcı Geri Bildirimi
AA / Denizli Grubu
Kampa gitmeden önce bunun da bir önceki kamp deneyimim gibi olacağını sanmıştım. Daha
önceki kamp deneyimim hem yaşımdan hem de oradaki insan çeşitliliğinden bu kamptan biraz
farklıydı. O zaman şimdiki kadar bilinçli olmadığımdan ötürü pek fazla bilgi toplayamamıştım.
Bu kampta da aynı şeyler olursa diye ürkmedim değil ama pek korktuğum kadar olmadı.
Sıkılmadım, yeni insanlar tanıdım ve kendime ve çevremdeki insanlara çok yarar sağlayacak
bilgiler öğrendim. Değer yargılarım değişti. Aslında hep biliyoruz diye geçindiğimiz şeylerin pek
de doğru olmadığı kanaatine vardım. Birçok insan gibi ben de yanıldım ve önyargılı davranarak
hatalı davrandım. Kamp bize hayattaki zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi de anlamamızı
sağladı. En azından benim açımdan öyle çünkü birçok insanın yapmadığı şeyleri yaptım, zordu
fakat çok güzeldi. Başardığım için de kendimle gurur duydum. Pes eden arkadaşlarım da oldu
ama ben etmediğim ve onları da içine kattığım için bir çeşit alışveriş yaptık. Ben onlara pes
etmemeleri gerektiğini gösterirken onlar da bana daha kolay çözüm yolu üretmeyi ve kendime
olan güvenimi kazanmayı öğrettiler. Aslında birçok insandan bir şey öğrendim.
Farklılıklarımızla yaşayabileceğimizi, insanların muhteşem bir uyum içinde yaşayabileceğini,
başarmanın verdiği hazzı ve seni sen yapan değer yargılarını bu kampta öğrendim. İmkânsız
diye bir şey yokmuş. Hayat mucizelerle doluymuş. Aslında anneme de çok teşekkür ederim.
Fark etmeden benim değişmeme vesile olduğu için. Aslında o da eminim benim böyle olmamı
isterdi ve ben bunu geç fark ettim işte bütün bu değişikliklerin sebebi bu kamp oldu. Gitmeden
önce farklı bir ben vardı, gittikten sonra ise farklı ve bambaşka bir ben oldu. Kendimi hiç bu
kadar zinde hissetmemiştim. Aslında kamp o sıra benim için bir tür kaçış yeriydi. O kadar
bunalmış ve kendimi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza girmiş gibi hissediyordum ki, adeta
yetmiş yaşındaki bir kadın gibi yıpranmış ve çaresiz hissediyordum. İşte yine annem imdadıma
koşmuş ve bana o zor anımda yardım etmişti. Belki farkında olarak ya da olmayarak. Kampın
etkinlikleri ise bana kadın-erkek diye bir ayrımın olmadığını bunun sadece toplumun ileri
sürdüğü bir gerekçe olduğunu görmemdir, ayrıca bir kadın olarak gücümün ve farklılığımın
farkına varmamı sağladı.
Artık hayata daha dolu bakıyor ve yaşıyorum.
Son günü ise benim için çok güzel gelişmelerden biri olan bir farkındalığı tattım. Adını bile
duymadığım bir hastalık karşısında nasıl davranabileceğimi öğrendim. PKU hastası olan gençler
kendilerini farklı, silik ve hastalıklı olarak görüyorlardı. Oysa ben, oldukça onları tanıma fırsatı
bulmuş ve arkadaş bile edinmiştim. Evet yaşam standartları biraz farklıydı. Bunu inkâr
edemem. Bir çeşit diyet dedikleri uygulamaları hayatları boyunca sürdürmeleri gerekiyordu.
Ama bizden hiçbir farkları yoktu, toplumun kesin hükmü onları dışlanmış bir yaşamın içine
sürüklemişti. Ama orada aldığım bir karar ile arkadaş olduğum kişilere onların farklı
olmadıklarını göstermek ve bunu diğer arkadaşlarına aktarmalarını sağlamak olacaktı. Tıpkı
benim de yapmak istediğim gibi.
Artık hayallerim, amaçlarım ve umutlarım var. Hayatın akışına kendimizi kaptırdığımız için
kendimizi tanıyamamış, tanıtmamış ve asıl değer yargılarımızı unutmuşuz. Umarım bu kampın
bana kattığı şeyleri hayat akışım içinde unutmam. İşte böyle beni değiştiren kamp
arkadaşlarım, hocalarım, uzmanlarım ve anneme çok minnettarım. Adını bilmediğim ama
yanımda olan ve destek çıkan herkese de…
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Gözetmen Geri Bildirimi
Sevgi ÇELİK / Mersin Koruyucu Aile Grup Gözetmeni, Psikolog
26-31 Temmuz 2016 tarihlerinde Düşler Akademisi-Antalya Kaş Çukurbağ tesislerinde
gerçekleştirilen kamp süresince katılım sağlayan çocuklarda büyük oranda değişim meydana
geldiğini söyleyebiliriz. Çocukların yaşlarının küçük olması Antalya’nın Kaş ilçesine gidiyor
olmamız çocukları öncelikle bir tatil köyüne gittiklerini zannetmelerine neden olmuştur. Kamp
öncesinde aileler tek tek aranarak kamp süresince olacaklardan, çocukların yanlarına almaları
gereken eşyalar ile ilgili bilgi verilmesine rağmen bu tatil köyü imajının silinmediği görülmüştür.
Çocukların nereye gideceklerini bilmeleri için kampın internet adresi aileler ile paylaşılmıştır.
12 saatlik otobüs yolculuğunun ardından kamp gönüllülerinin çocuklarla tanışma etkinliği
gerçekleşmiş ve kamp gezdirilmiştir. Çadırları ilk önce yadırgasalar da çocuklar 2.günde kampa
uyum sağlamışlardır. Çocuklar kamp boyunca sürekli etkinliklere katılmış ve yeni yeni şeyler
öğrenmişlerdir. Kampta çocuklar ile ilgilenen kişilerin ücret karşılığı değil de gönüllü oluyor
oluşları, isteyerek çocuklar ile vakit geçiriyor oluşları çocukların gönüllülerle daha rahat, daha
samimi iletişim kurmalarına yol açtığı gözlemlenmiştir.
Çocuklar ata binmek, doğa yürüyüşü, ritim çalışması, yüzme öğrenmek, dalış yapmak,
oryantiring, dans gösterisi, boyama, yoga, sabah sporları, bisiklet sürmek, bitki yetiştirmek,
toprakla ilgilenmek, savunma sanatları hakkında temel eğitim almak gibi aktivitelere
katılmışlardır. Kendini ifade etme, iletişim, temel hayat becerileri gibi tüm yaşamları
boyunca kullanabilecekleri becerilerin temellerini attıkları düşünülmektedir.
Ayrıca her yemekten sonra çocuklardan 1 ya da 2 tanesinin bulaşıklara yardım etmesi
çocuklara görev paylaşımı ve sorumluluk bilincini aşılamak adına küçük ve etkili bir adım
olduğu düşünülmektedir. Kızlar Atakta’nın dışında başka bir bölümde engelli bireylerin oluşu,
onlar için farklı bir program gerçekleştirilmiş olması, çocukların engelli bireyler ile nasıl iletişim
kurulacağını, onların da toplumda yer aldığını görmeleri açısından faydalı olmuştur.
Kamptan ayrılma zamanı geldiğinde, kampın başladığı ilk günkü mızmızlıklardan eser
kalmadığı, çocukların ağlayarak ayrılış gerçekleştirdikleri, tekrar gelmek istediklerini ifade
etmeleri hatta bir kısmının 18 yaşını doldurması halinde kampa gönüllü olarak geleceklerini
ifade etmeleri kamptan büyük oranda faydalandıkları, keyif aldıkları, yapılan etkinliklerin
yararlarına olduğunu izlenimini uyandırmıştır.
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Koruyucu Aile Geri Bildirimi
Ayfer Doğan / Koruyucu Aile
Kızlar Atakta; duyduğum zaman, çocuklarımız adına
heyecanlandığım bir projeydi, Kızlar Atakta...Adı bile heyecan
verici, iki erkek evladımın ardından 4 tane kız çocuğuna koruyucu
annelik yapmaya devam ediyorum. Kızları tercih etmekteki
nedenlerimle projenin hedefleri öyle örtüştü ki heyecanımın
nedenini anlamak hiç de zor olmasa gerek. Koruyucu ailesi olarak
hayata hazırladığım ve yaşam yoldaşlığı yaptığım 4 kızım olunca bu
haber daha da heyecan verici ve anlam kazanıyordu. Projeyi
öğrenmemin ardından aynı heyecanla anlattım tüm ailelere, kızları
bu kampa uğurlamak beni kampa katılan çocuklar kadar sevindirdi ve bir o kadar umutlandırdı.
20 yıldan bu yana koruyucu aile sisteminin içinde yer alan, ulusal ve uluslararası alandaki
çalışmaları sistemin niteliğini artırmak olarak hedefleyen ben, her kişinin kendini tanıma ve
keşfetme sürecinden sonra amaçlarını belirleyip bu doğrultuda değişimin öncüsü olabileceğine
yürekten inanıyorum. İşte tam da bu yüzden Kızlar Atakta projesi çok değerli bir çalışma.
Özellikle koruyucu ailelerde hayata hazırlanan çocuklarımızın, geçmişten getirdikleri ruhsal
yaralarına en iyi gelen şeyin kendilerini fark edip değerli olduklarını, başarabileceklerini ve
yapabileceklerini, bu toplumun önemli bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak
çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Onların toplumsal dışlanma yerine, kendilerine şans
verildiğinde ne denli iyi olabileceklerini görmeye ihtiyaçları vardır. Tüm bu nedenlerle
koruyucu ailede hayata hazırlanan çocuklarımız adına bu projenin varlığına en çok
sevinenlerdenim.
Ülkemin kızları öyle güçlü öyle sağlam durmalıydı ki, geleceğin anneleri olarak harika çocuklar
yetiştirmeli, geleceğin iş kadınları, bilim insanları, güçlü bireyleri olarak topluma, çevresine
yaşadığı dünyadaki sorunlara duyarlı olmalı hem de bunları yılmadan usanmadan azimle
sürdürebilmeliydiler. Kampın sonunda görüştüğümüz kızlarımız öyle değişim ve dönüşüm
yaşayarak döndüler ki ben bile inanamadım.
Çünkü, onlara sihirli bir el değmiş, kendilerini tanımış, güçlenmiş, oldukça keyifli bir zaman
geçirmiş olarak döndüler. Uzun uzun sohbetler ettik. En güzeli de kendilerini ve yaşam
becerilerini test etmişler.
Daha gidecek çok yolumuz var. Biliyorum ama umudumuz da var.
Çocuklarımıza bu şansı veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne, Alternatif Yaşam Derneği’ne, proje ekibine ve tüm eğitmenlere, dahası emeği
geçen tüm çocuk dostlarına çok teşekkürler.
Umarım devamı olur ve pek çok kızımız bu projenin bir parçası olur. Dahası bir daha ki sefere
ben de gönüllü olarak sahada destek veririm.
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Gönüllü Geri Bildirimi / Günlük
Aslı ODABAŞ / Soma Kadın Kooperatifi Grubu, Vodafone Gönüllüsü
Burası kocaman, sevgi dilinin kullanıldığı, gönüllü emeklerle
yaşayan, her köşesinde sanat kokan, müzik sesleriyle enerji
dolacağın, dans ederek kendini dinleyeceğin, resim atölyelerinde
kalemi hislerine bırakacağın, kişisel gelişim atölyelerinde insan
olmanın muhteşemliğini tekrar fark edeceğin, tarlada ektiğin
ürünün meyve vermesine şahit olacağın, bamya temizlemenin
aslında çok eğlenceli olduğunu anlayacağın J, katılımcı çocukların
ve gençlerin hayatına dokunup, onların senin hayatına
dokunmasına izin vererek ruhunu güzelleştireceğin, alternatif bir
yaşam köyü. Tarlası, kütüphanesi, müzesi, mutfağı, çamaşırhanesi, at çiftliği, kamp alanı,
profesyonel müzik kayıt stüdyosu, düşler atölyesi, dans & ritim stüdyosu, yatakhanesi, sergisi,
oyun alanları ve her yaştan pırıl pırıl sevgi dolu gönüllüleri olan... Her köşesi engelsiz bir köy
hem de...
12.07.2016 – KA 1. Gün
Projenin ilk gününe Vodafone gönüllüleri olarak yetişemedik. Kızların kampa ilk geliş anına
tanık olamadık. Ama neler oldu o ilk günde biliyorum J Önce tanışma oyunu oynanmış. Herkes
ismini önüne bir sıfat koyarak söylemiş, böylece hem isimler öğrenilmiş hem de kendilerini
ifade ediş şekilleri görülmüş. Sonra kızlar ve Kızlar Atakta gönüllülerinin kalacağı kamp alanında
çadırlar görülmüş, kamp kuralları ve çadırların nasıl kullanılması gerektiği öğrenilmiş. Çadır
arkadaşları belirlenmiş. Ritim atölyesi yapılmış. Ertesi gün heyecanla kamp alanı tecrübelerini
anlattılar kızlar, heyecanları gözlerinden okunuyordu, çok sevmişler kampta, çadırda kalmayıJ
13.07.2016 – KA 2. Gün
Vodafone gönüllüleri olarak bizim Kaş’a varışımız öğleden sonrayı bulmuştu. Kızlar ve
gönüllüler için o günkü planda dalış vardı. Biz Kaş’a vardığımızda onlar dalış teknesindeydiler.
Kızlarımızdan Özge midesi bulandığı için tekneye gidememişti. Yoksa o korkularının üzerine
gitmeyi bilen güçlü bir genç kız yanlış anlaşılmasın J Biz Özge ve gönüllü 3 arkadaşımızla
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buluştuk. Sonrasında Düşler Akademisi’ne geçtik. Düşler Akademisi’nden Cansu Vodafone
gönüllüleri olarak bize çok keyifli bir oryantasyon yaptı ve gönüllü tişörtlerimiz verdi.
Tişörtümü giydim ve resmen gönüllü faaliyetlerime başladım J Dalış ekibi gelene kadar Özge
ve gönüllü arkadaşlarımızla çamurdan heykel yaptık, ritim çalıştık; müziğin vücudumuzdan
çıkıp, yükselip tekrar vücudumuza döndüğünü deneyimledik, Flamenko yaptık; kızlar ilk
seferde çok başarılıydılar ritim ve konsantrasyon bizi zorlasa da pes etmedik ve ufak güzel bir
koreografi çıkardık, Avni Abi’den GO oyununa ufak bir giriş aldık, kızlar dalış yaptılar ve yüzme
öğrendiler hepsi de bu etkinliğe katıldılar; kimi yüzme bilmiyordu, çoğu ilk defa dalış yapıyordu
fakat hepsi çok cesurdular ve çok keyifli bir etkinlik geçirdiler, Alternative Camp gönüllülerin
günlük toplantısına katıldım; gönüllüler bir sonraki gün için iş bölümünü yaptı herkes boş olan
iş alanları için gönüllü olarak tercihini yaptı kimi tarlada, kimi at çiftliğinde, kimi mutfakta
olacaktı ertesi gün. Akademiye ilk adımımı attığımda içimi kaplayan mutluluk her an artarak
çoğalıyordu burada her şey hayal ettikçe gerçek oluyordu, her an gerçekti, mutfakta Berrin
Abla’ya ve Hüseyin Abi’ye şahane bir gönüllü ekip yardımcı oluyordu; hazırladıkları yemekler
ve o kalabalık sofra sohbeti harikaydı. Bu günkü planın sonuna gelmiştik kızlar için uyku vakti,
kızlar atakta gönüllü ekibi için günü değerlendirmesini yapma vaktiydi.
14.07.2016- KA 3. Gün
Akademide günler 7.30 da başlıyor. Bazen sporla, bazen yogayla, bazen kahvaltıyla... İkinci
günümüz kahvaltı sonrası ritim atölyesiyle başladı; birlikte hareket etmenin ahenginin yanında,
farklı seslerin de bu ahenge olan güzel katkısını deneyimledik, kızların enerjisi çok güzeldi...
Ritim atölyesi sonrasında ekolojik yaşam atölyesinde bitkilerimizi ektik, suladık, büyümeye
bıraktık, onlara nasıl bakacağımızı öğrendik.
Sırada savunma sanatları dersimiz vardı. Bu atölyemizde yaşadığımız coğrafya nedeniyle
kendimi savunmamız gereken, şiddete maruz kalacağımız durumlar yaşayabileceğimiz konusu
üzerinde biraz konuştuk ve kendimizi koruyabileceğimiz birkaç yöntem öğrendik. Kızların
içindeki güç ve enerji çok güzeldi.
Ve öğle yemeği vakti... küçük çanımız bizim için çalıyordu, Hüseyin Abi yine döktürmüş keyifli
bir yemekti her gün olduğu gibi. Bu arada yarın öğle yemeği için bir kasa bamya temizledik.
Sırada modern dans atölyemiz vardı; müziği hissettik ve vücudumuzun limitlerini zorladık,
kendimizi hayallerimize bıraktık, birlikte bir figür olduk, ekip olduk, boşluklarımızı doldurduk,
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birbirimizi tamamladık, dans ettik ve koreografimizi hazırladık kızlar son gün gösterisi için
heyecanlılardı J
Akşam yemeği sonrasında günün sürprizi bizi bekliyordu; ay ışığında Likya yolunda yürümek ve
uyuyan dev de kaş manzarasını seyretmek. Likya yolu Fethiye ve Kaş arasında hala aktif olan
bir yol; kırmızı topraklı bu yola gökyüzü, sağında ve solunda sana eşlik eden bodur sevimli
ağaçlar, ilerde yükselen tepeler dışında tamamen sessizlik hâkim. Tüm hazırlıklarımız tamamdı.
Tek sıra olduk ve doğaya yolculuğumuz adım adım başladı. Öncelikle kızlardan ‘ben en
yavaşım’ diyeni en öne aldık, tüm ekip yürüme hızımızı ona göre belirledik. En arkadan gelecek
olan gönüllümüz belirlendi, yürüyüş sırasında geride kalanlara o eşlik edecekti. Böylece iş
bölümü de yapılmış oldu, birlikte oluşturduğumuz bu sinerji içinde yürüyüşümüz güvenli ve
çok başarılı gerçekleşiyordu, kulağımızda sadece doğanın sesi, ,ayaklarımız yumuşak toprağı
hissediyordu, irili ufaklı taşlar, kayalar hepsini hissederek ilerliyorduk, ay ışığı bir fener gibi
yolumuzu aydınlatıyordu, gözlerimiz doğanın ışığına güvenmeyi hissetti, çalılık alanda herkes
birbirini uyardı, çalıları tuttu ki kendinden sonra gelen geçebilsin diye… Sonunda Uyuyan Dev’e
ulaştık ve muhteşem Kaş manzarası işte orda bizi bekliyordu... Kızların heyecanı ve mutluluğu
görülmeye değerdi, hemen telefonlar çıkarıldı ve fotoğraflar çekilmeye başlandı, selfiler, toplu
fotolar derken bu manzaraya doyamasak da dönüş vakti gelmişti.
15.07.2016- KA 4. Gün
Muhteşem bir güne daha merhaba. Bu sabah günümüze açık havada yoga seansıyla başladık.
Nefesimizi tanıdık, vücudumuzda dolaştırdık, nefesimizin gücünün farkına vardık,
vücudumuzun sınırlarını zorladık ne kadar esnek olduğumuzu keşfettik, içimize döndük,
kendimizi dinledik, hayal kurduk, kızların enerjisi her gün olduğu gibi şahaneydi, akademide
olmaktan dolayı çok mutlulardı bu her hallerinden belliydi. Yoga sırasında köpeklerimizden
“Abla” da bize eşlik etti ve adının hakkını fazlasıyla veren kedimiz “Salça” da tabii ki bu etkinliğe
salça olmuştu J
Kahvaltı sonrasında sıra oryantiring oyunumuzdaydı. Gönüllü eğitmenimiz kızlara oyun
hakkında eğitim verirken, diğer gönüllüler de parkuru kurmak için yola koyulmuştu. Bir ipucu
takibiyle hedefe ulaşma oyunu oryantiring. Üç katılımcı kızlarımızdan oluşan ekip ve bir gönüllü
olarak yarışacaktık. Her şey hazırdı ve oyun başladı. Ekipler 10 dk. arayla parkura çıktılar.
Yarışıma kültüründen uzak ama takım olabilmeyi test eden bir doğada yön bulma oyunu olarak
kurgulanmıştı. Oyun sonrasında ekiplerin nerede doğru nerede yanlış yaptıklarını ve kararlarını
nasıl aldıklarını tartışacaktık.
Öğle Yemeği sonrasında kişisel gelişim atölyemize başladık. Bu arada bamya çok güzel olmuştu
ne de olsa sevgimizi katmıştık J Kişisel gelişim atölyesinde duygularımızı konu aldık,
duygularımızı keşfettik, bugün yaşanan olaydaki takım olma, kazanma hırsı, kahraman olma
isteği gibi konular üzerinden direkt örnekler vermeden geçtik, kızlarda ergenlik dönemi ve
etkileri üzerinde konuştuk, çok faydalı bir etkinlik oldu kızlar çok aktif olarak katıldılar ve bu
etkinlikten çok mutlu ayrıldılar. Sonrasında kızlar at çiftliğine gittiler ve atlarla gezdiler, hepsi
çok cesurdu. Geldiklerinde onları tuvalet temizliği bekliyordu. Malzemelerimizi aldık, iş
bölümü yaptık ve temizlik başladı. Birlikte başarılı bir iş çıkardık. Kızlar tuvalet temizliğinden
hiç rahatsız olmadılar, gayet doğal olarak kendi kullandıkları alanın sorumluluğundan onlar
sorumluydu ve çok da güzel temizlediler. Sonrasında güzel bir akşam yemeği bizi bekliyordu.
Akşam yemeği sonrası Kaş merkez gezimizde onları bekleyen dondurma ve “Echo” sürpriziyle
çok eğlendik. Bizim için özel ayrılan mekânda müziğin keyfini çıkardık ve yarım saat dans ettik.
Ne güzel dans ediyor kızlar, hayranlıkla eşlik ettim onların enerjisine. Bu güzel paylaşım
sonrasında akademiye döndük.
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16.07.2016- KA 5. Gün
Bugün kızlarsız bir sabaha uyandık. Onları çok üzgün uğurladık. Fakat birkaç tane sürprizimiz
vardı onlara. Kahvaltı sonrası günümüzü planladık. İlk önce kızlar için hazırladığımız iki
sürprizimizi gerçekleştirdik. Ritim atölyesinde öğrendiğimiz koreografiyi onlar için
gerçekleştirdik. Sonrasında kızlar atakta sertifikalarını onlara göndermeden önce burada
olsalardı birlikte yapacağımız seremoniyi gerçekleştirdik ve tek tek hepsinin ismini söyleyip
sertifikalarını takdim ettik. Sırada gönüllülerin sertifika seremonisi vardı. Sertifikamı aldığımda
mutluluğum yüzümden okunuyordu o fotoğrafı da ekliyorum J
Sonra mandala atölyesine katıldık. Gerçekten beyni dinlendiren, renkler ve şekillerle hayal
dünyasına gittiğin çok keyifli bir atölyeydi.
Ve sırada tuvalet –banyo-yatakhane temizliği vardı. Tüm kızlar atakta gönüllüleri hızlıca
temizliği bitirdik. Öğle yemeği sonrası birkaç saatlik boş zamanımızı değerlendirdik ve denize
gittik. Akşam yemeğinden önce kampa döndük, “Salça” her şeye salça olmaktan yorulmuş
dinleniyordu J
Akşam yemeği sonrasında kızlar için hazırladığımız büyük sürprizimiz için hazırlıklara başladık.
Onlarla birlikte yapacağımız veda eğlencemizi onlar için biz gönüllüler hazırladık. Dans
koreografileri, şarkılar, türküler çok keyifli bir hazırlık oldu. Çok da güzel şeyler ortaya çıkardık.
Birlikte keyifli bir gece geçirdik. Herkes bir ucundan tutunca, egoları susturunca, sevgiyle
yapınca ne kadar da hızlı ne kadar da güzel işler ortaya çıkıyor.

17.07.2016- KA 6. Gün
İşte o son anlar geldi.
Güne güzel bir kahvaltıyla başladık. Bu sabah kahvaltıya simit getirecekti Neşe Ablamız.
Çocuklar gibi şen masanın etrafında simitlerin geliş anını heyecanla bekledik J simitler geldi
ve keyifli kahvaltımız başladı. Benim de gitme vaktim yaklaştı. Son bir kez köyü dolaştım her
köşesiyle tekrar görüşmek üzere sözleştim. Kullandığım nevresimleri kirli sepetine atmak için
çamaşırhaneye gittim, Zeynep Abla ve Arzu çamaşırhanede iş başındaydılar, şahane gençler
Alternative Camp gönüllüleri, heykel sanatçımız Cem Abi, kızlar atakta gönüllüleri muhteşem
kadınlar, Hüseyin Abi mutfakta iş başındaydı tekrar görüşmek üzere herkesle sıkı sıkı sarıldık,
şimdilik vedalaştık... Ne güzel bir enerji ne kadar çok sevgi var burada, nasıl ayrılınır ki... Kalbim
mutlulukla, aklım pek çok güzel fikirle dolu ayrıldım Düşler Akademisi Kaş’tan, herkesle
paylaşmak, anlatmak, tekrar gelmek üzere ayrıldım.
Ruhumu güzelleştiren, beni hafifleten, her biri ayrı bir renk olan çok kıymetli insanlarla
tanıştığım bu muhteşem anları ilk okuyanlardansınız, umarım sizlerin içinde ufacık da olsa bir
kelebeğin hareketlenmesine neden olabilmişimdir. Ben tüm gönüllülere minnettarım, ne
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kadar teşekkür etsem az, her biri ayrı bir iz bıraktı bende. Türkiye Vodafone Vakfı’na bu projeye
destekleri için çok teşekkür ederim.
Gelin! Fırsat yaratın gelin! Yıllık izninizden kullanın gelin! Çocuklarınızı gönüllü olmaları için
teşvik edin, gönderin!
Atakta kalın, farkında kalın, sevgiyle bakın!

Gönüllü Geri Bildirimi
Beste ŞEN / Yıldız Teknik Üniversitesi Birinci Sınıf
Kızlar Atakta Projesi'nin 2016 yazındaki ilk haftasında gönüllülük
yaptım. Kızlarla geçireceğimiz kısıtlı sürede onlara maksimum
derecede katkı sağlayabilmek adına oldukça yoğun bir program
uyguladık. Bu süreçte enerjimizi yüksek ve pozitif tutabilmek için
hepimizin
motivasyona
ihtiyacı
oldu
elbette.
Kendi
adıma,
motivasyonumu
projenin
planlandığı
şekilde
uygulanmış olduğunu hayal ederek ve uzun vadede toplumsal
dönüşüm adına sağlayacağı katkıyı sürekli olarak kendime hatırlatarak
sağladım.
Ben, 19 yaşındayım. Ergenlik döneminden henüz çıkmış bir kadın olarak projenin ne kadar
değerli
olduğunun
farkına,
çok
yakın
geçmişimi
şimdiki
bakış
açımla
değerlendirerek varabiliyorum. Ergenlik dönemimde rol model aldığım kişilerin, bazen
farkında olarak bazen olmayarak beni nasıl etkilediklerini şu an daha iyi kavrayabiliyorum. Bu
sebepten, Kızlar Atakta Projesi'nde rol model olmanın, kullandığımız en basit bir kelimeden
tutun da yürüyüş şeklimize kadar ciddi anlamda hassasiyet gerektirdiğinin bilincindeydim.
Bu durum, projeye her ne kadar kendimi geliştirmek değil, katılımcı kızlarımıza rol model
olmak için katıldıysam da onlarla birlikte kendimi de birçok noktada geliştirdiğimi açıkça
söyleyebilirim. Hatta zaman zaman kendimi, kızlardan öğrenirken buldum. Öte yandan birçok
katılımcımızın yaşı benimkine çok yakındı ve açıkçası en başından bazı
noktalarda kafamda onlara nasıl davranmam gerektiğiyle ilgili soru işaretleri vardı. Fakat
onlarla tanıştığımız an itibariyle iletişimimiz kendi doğallığıyla ilerledi.
Bir kere “Kızlar atakta!” deyince bundan vazgeçmek mümkün olmuyor. Gönüllü olarak proje
ağında yer aldığım için çok şanslıyım ve gelecek günlerde de yer almak için sabırsızlanıyorum.
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Gönüllü Geri Bildirimi
Gizem Ceren PİRİ / Kreatif Direktör
Gücümüzü Farkına Vardığımız Harika Bir Haftanın Sonu mu?
Bence hayır!
İstanbul’dan çok sıkılmış, işten ayrılma kararı almıştım. Hatta uzun
yıllardır yaşadığım bu şehirden başka bir yere taşınmayı bile kafaya
koymuştum. Ama nereye gideceğimi bilmiyordum. Yollara düşmek
harika fikirdi ama bu sene bir değişiklik yapmalı hayata
dokunmalıydım. İnternette gezinirken Tatuta mı Düşler Akademisi mi
derken, Kızlar Atakta tam bana göre diye düşündüm. Uzun zaman
“Make A Wish” ile devam eden gönüllüğüme yoğunluktan ara vermiş
biri olarak, özlediğim harika bir gönüllülük sürecine hazır ve nazırdım.
Tabii ki bu süreçte beni sürekli destekleyen gizli bir kahramanım vardı: “Nefes almalısın artık,
nerede ve nasıl bir yaz geçirmek istediğine karar vermek için de yeni insanlarla tanışacağın bir
deneyimi tercih etmelisin, bu sana iyi gelecek” diyen! Gizli bir kahraman…
Başvurumun kabul edildiğini duyduğumda biraz sıkıntılı bir süreç içindeydim ve sevinçten
havalara uçmak istiyordum ama rahatsızlığımdan pek halim yoktu. Ufak bir rahatsızlık
döneminin ardından erken bir zamanda düştüm yollara. Önce dostların yanına uğradım
Kuşadası’na. Oradan da Kaş’a. Otobüsten indiğimde başladı güzellikler. Otogarda uzun
dönemdir Düşler Akademisinde gönüllü olan bir arkadaşla tanıştım. Bana eşlik etti, çeşme’den
su içirdi. Bir kafede boş gününün tadını çıkaran diğer uzun dönemli gönüllülerle tanışma ve
kaynaşma fırsatı buldum. Uzun zamandır birbirini tanıyan dostlarla buluşmuş gibiydim. Koyu
bir sohbetin ardından Akademi’ye adım attım. Derin derin nefes aldım, tadını doyasıya
çıkaracağım bir hafta için enerjimi bir nefese topladım.
Yeni gönüllü arkadaşlarla kaynaşmanın ardından çadırdaki ilk gece dingin bir uyku çektim.
Sabah Kahramanmaraş’tan gelen kızları karşılama merasimimiz oldukça eğlenceliydi. Tanışma
oyunu hepimize iyi geldi. Birbirinden farklı 11 kıza etkinliklerde destek olacağımızı biliyordum,
ama onların hepsinden bir şey öğreneceğimden henüz habersizdim.
Şimdi bu satırları yazarken her biri aklımdaki ve kalbimdeki yerini yokluyor, yanağıma bir
öpücük konduruyor ve yuvasına gidiyor. Kızlardan birisi güveni hatırlatıyor bana, birisi
kahkahayı, birisi hayatın tadına varmayı… Bazıları cesaretin, huzurun ve mutluluğun simgesi
oluveriyor bir anda…
Kaş’ın mavisi için de söyleyecek birkaç şey var içimde. Kızların cıvıltılarıyla dalgalanan, Uyuyan
Dev ‘in huzurunun sebebi mavi denizi… “Mavi de bizi sevdi mi acaba?” demeden edemiyor
insan. Haydar Ergülen’in şiiri yaşadıklarımı özetliyor denize baktığım her anda…
Mavi konuşalım, mavi yazalım
Mektuplar zarfa girer girmez mavi
Söz mavi olsun ağızdan çıkar çıkmaz
İki ayrılık arasındaki yol mavi
Göz göze gelince mavi olsun yakınlığı kızla oğlanın
Mavi bir anı gibi ışıklar içinde zaman…
Sanırım üçüncü güne ait bir anı beliriveriyor hafızamda. Düşler Akademisi’ni ziyarete gelen
ziyaretçi bir çift; “Ne güzel insanlar için, kızlar için bir şey yapıyorsunuz.” diyor bize. Gönüllü
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arkadaşımız Helin ise “Bence bir yanlışınız var. Ben kendim için bir şey yapıyorum. Mutluluğu
paylaşıyorum” diyerek aklımızı okuyor aslında.
Gerçekten de Akademi kendimiz için bir şeyler yaptığımız, yeni insanlarla tanıştığımız ve kızları
güçlendirirken kendimize de yeni şeyler öğrettiğimiz bir yer.
Kızlarla yaptığımız harika etkinlikler ise cabası… Yelken ve bisiklet deneyimlerini ilk defa
yaşayan kızların heyecanı… Mutluluğunu daha önce bu kadar açık yaşamadığını söyleyen
kızların kendilerine güveni, denize atlamaktan korkan kızların bizlerle oluşan bağ ile yaşadıkları
mutluluk…
Tekneden atlayarak denize girdiğimiz koyda, yüzme deneyimlerini birbirine anlatarak
arkadaşlarına yüzme konusunda cesaret verdiler. Oryantiring ‘de grup çalışmasına özen
gösterdiler. Bileklik yapmaya bayıldılar. Kişisel gelişim atölyelerinde örnekler verdiler,
korkmadılar, çekinmediler. Anlattılar, dans ettiler, yoga yaptılar. Hayatlarına renk kattılar.
Onların deyişiyle üzülmeye vakit bulamadılar.
Atölye çalışmaları sırasında yaratıcılıklarını konuşturan kızların geri dönüşümde yaptığı
enstrümanları da unutmadan yazayım. Ankara-İzmir-İzmir-Van diye öğrendikleri ritimle
verdikleri mini konser hala kulaklarımda.
Artık kopmayacak bir bağ oluştu oradakilerle aramızda. Bunu hissederek daha fazla ne
yapabilirim diye düşünerek büyük bir yaşam sevinciyle döndüm işte Kaş’tan. Kendi gücümü ve
yapabileceklerimi fark ederek hem de. Türkiye’de kadın olmak zor ama sanırım gücümüzü fark
ettikçe yenilemeyecek bir gücün varlığı da ortada. Umarım dokunduğumuz hayatlarıyla devam
ederler yollarına, biz de kendi yollarımıza…
İstanbul’daki son yılım olduğunu hissettiren güzel takım arkadaşlarıma da bir teşekkürler.
Hayatın tadını çıkarmak için beni cesaretlendiren tüm kızlar; görüşmek üzere… Seneye daha
uzun süre kalacağım Akademi için heyecanımı anlatmayayım da susayım en iyisi J

Ekip Üyelerinden Geri Bildirim
Melis BAŞARAN / Özel Eğitim Öğretmeni, KA Kamp Lideri
Kızlar Atakta projesi ile 2016 yazında tanıştım. Bu proje daha önce
katıldığım projelerden farklı bir biçimde kurgulanmıştı.
Doğa sporlarıyla güçlendirme, projenin ana hedeflerinden biriyken,
heyecanlanmamak mümkün değildi. Çocukluk yıllarından bu yana
doğada olmak ve kamp yapmak benim için hep çok özel olmuştur. Yaz
aylarının gelmesini beklemek, kampa gideceğimiz günün ve gecenin
öncesinde defalarca çadırı nasıl kuracağımızı hayal edip, etrafta keşfe
çıkmanın ne kadar heyecan verici olacağını düşünmekten dolayı
uykusuz kaldığım zamanlar. İşte benim çocukluğumun ve gençliğimin
en özel ve değerli anlarından daha fazlasını, tekrardan hiç tanımadığım
katılımcı genç kızlarla ve gönüllülerle yaşayacak olmak müthiş bir
tecrübe olacaktı.
Planlama sürecinin bu kadar titizlikle yürüyor olmasından dolayı ekip çok önceden çalışmaya
başlamıştı. Bu sayede grupları kabul etmeye başlamadan oryantasyonumu tamamlamış, ekibin
dişlilerinden biri olmuştum. Hazırlıklar tamamlanıp, gönüllü ekibin ardından gelen ilk gurubu
gördüğümüz anda o kadar büyük bir heyecan yaşadım ki, bunu sözcüklerle ifade etmek pek
mümkün değil. Ancak ilk hafta heyecanını her hafta gelen katılımcılarla yaşayacağımızı
gerçekten bilemezdim. Uzak yollardan, yorgun argın gelmiş olsalar bile, onları büyük bir
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heyecanla karşılıyor olmamız her daim enerjilerini yükseltti ve o dakikalardan itibaren müthiş
bir bağ kuruldu aramızda. Düşler Akademisi'nin kapısından giren herkesin, buranın gönüllüsü
olabileceğini söyledik genç arkadaşlarımıza. Onlar da akademinin büyüsüne kapılıp, gönüllerini
koydular ortaya. Daha ikinci gün buranın ne kadar başka bir dünya olduğunu söyler oldular.
Sahi, burası neden düşler dünyasıydı diye başladım düşünmeye. Burada olduğum her an
gördüm ki, insanlar burada eşit söz hakkına sahip, kimse bir diğerinden üstün ya da değersiz
değil. Hiç kimse daha önceki yaşantılarından ötürü yargılanmıyor, değersizleştirilmiyor ya da
üstün görülmüyor. Aksine yaşantılar hepimize farklı katma değerler kattığından, bambaşka
renkleri barındıran bir yer burası. Burada tanıdığım herkes elinden gelenin en iyisini yapmak
için canla başla çalışıyor adeta zaman kavramını yitirmişçesine. Hal böyle olunca akademide
yürütülen projeler de düşlediklerimizin gerçekleşmesi için bize yol gösterir nitelikte oluyor.
Kızlar Atakta katılımcılarıyla yapmış olduğumuz her etkinlikte, hepimiz başka deneyimler
yaşadık. Bu deneyimleri paylaşmak hepimizi daha da ileri taşıdı. Deneyimlemek için fırsatlar
yaratır olduk.
Mesela ben balıklama atlamayı bilmiyorum ve uzun zamandır öğrenmek istediğim beceriler
listesinde yer alır. Yüzme etkinliğinin olduğu bir gün, yüzme eğitmeni arkadaşımdan, bana
balıklama atlamayı öğretmesini istedim. O da bana tekniği gösterdi, maalesef ilk seferde
başarılı olamadım. Ancak beni izleyen kızlar, hemen iskeleye çıktı ve 'sizde
atlayamıyormuşsunuz o zaman biz de deneriz, biz yapamayacağımızı düşündüğümüzden
dolayı denememiştik ama nasılsa yapmadığımızda kaybedeceğimiz bir şey yok, deneye deneye
öğrenebiliriz dediler.' Bunu duymak, yapamam diye düşündüğüm her şeyi tekrardan gözden
geçirmem için bir ışık oldu.
İşte benim yolumu aydınlatan Kızlar Atakta projesi de kendimden nasıl yola çıkabileceğimin
farkına varmamı sağladı. Kadın olmanın ne kadar özel olduğunu bir kere daha hissettirdi.
Benliğimin güçlendiğini hissettiğim her an daha da fazla dokunmak ister oldum etrafımdaki
kadınların hayatlarına. Kadın dayanışmasının gücünü hissetmek, güvende hissetmenin temel
yapı taşıymış meğerse. Yaşadığım ve yaşayacağım anlara dair tüm güzelliklerle katılmak
istedim hayata. Çok kıymetli bir yazarın da demiş olduğu gibi 'Dünya'da iki çeşit insan vardır:
Yaşayanlar ve yaşayanları seyredip eleştirenler, seyretmek ölümü, katılmak ise yaşamı
simgeler.' Bugüne kadar ucundan kıyısından katılmaya çalıştığım hayatın artık tam ortasında,
daha da güçlü olmak için çabalar olduğumdan dolayı kendimle ve bana bu farkındalığı yaşatan
herkese sonsuz teşekkürü borç bilirim.

Ekip Üyelerinden Geri Bildirim
Sevda BAYSAL / KA Gönüllü ve Kamp Koordinatörü
Ne güzel isimdir ‘Kızlar Atakta’! Ergen genç kızlar doğa sporlarıyla
tanışsın, gücünün farkına varsın, sporla kendini keşfetsin ister. 6 günlük
çılgın kamp programı bittiğinde, genç kız evine döndüğünde,
‘yapamazsın’ denildiğinde bunu sorgulamaya başlar belki ufak ufak. Bir
hafta içinde yüzmüştür, dalmıştır, tekneden atlamış̧, yelken yapmış̧,
bota binmiştir, ay ışığında Likya yolunda yürümüştür, ufacık çadırda
matın üstünde uyumuştur, köy yollarında grup olarak bisiklet
kullanmıştır, yogayla vücudunu keşfetmiştir. Aynada kendini göre göre
dans etmiş̧, vücuduyla ilişkisini dönüştürmüş̧, perküsyon aletleriyle
veya vücudunu kullanarak ritim yapmayı denemiş̧, müziği farklı
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deneyimlemiştir. Ekolojik yaşam hakkında projeler üretmiş̧, tüketim üzerine kafa yormuştur.
Savunma sanatlarının uzun yolunu keşfetmiştir.
Hepsini geçtim, Düşbazların içine düşmüştür bu çocuklar. Kimse para kullanmaz Düşler
Akademisinde, sevgi dili vardır, bozan çok mutlu olamaz düşler diyarında. Tanıyıp tanımadığın
herkes seni sever, sana gülümser, yoldaş̧ olur. Düşbazların tek derdi birbirini mutlu etmektir,
paylaşırlar sahip olduklarını. Yemeklerini, odalarını, çadırlarını, tuvaletlerini, t-shirtlerini,
bilgilerini, zamanlarını, sevgilerini... Yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, ekonomik sınıf
etiketleri kapıda bırakılır, herkes ‘gönüllü’ t-shirt’ünü giyer, başlar patates soğan doğramaya.
6 günlüğüne düş̧ diyarına gelen genç kıza belki de ilk defa tanıdığı tanımadığı herkes sabah
uyandığında gülümseyerek günaydın der. Birileri para karşılığı olmadan onun için kahvaltı
hazırlar, beraber yenilmesi için meyve sebzeleri yetiştirir, büyütür, tuvaletleri duşları yıkar, ona
bildiği her ne ise aşkla mutlulukla öğretir.
Bugüne kadar öğrenilmiş modern dünya doğruları temelden sarsılır. İnsanlar birbirine hakaret
etmeden, açık iletişimle, sevgi dolu bir biçimde yaşayabilirler mi? Belki de ilk defa birileri ona
kendi ilkelerini oluşturma ve buna göre yaşama fırsatını vermiştir. Ceza ve itaate dayanan
ahlaki düzeninin içinde, birileri iç disipline dayanan evrensel ahlaktan bahseder. Hoşgör der,
kimisinin saçının yarısı yok, kimisinin başı kapalı, kimisi kısa şort giymeyi sever, kimi dünyanın
bambaşka ucundaki bir kültürde yetişmiş, başka dilde konuşur, kimi hayvan yemez, kimi
mangaldan vazgeçmez, sen hoş gör! Farklılıklar zevk vermeye başlar, dil ve algı ufak ufak
değişir.
Her macera dolu etkinlikte ben yapamam der! Yapamam derinin altına işlemiştir. İlk refleks
hep ‘Yapamam’ olur. Bütün hafta ne kadar çok yapamam dediğini görür önce. Sonra her
yapamam dediği şeyin akıbetine şaşırır. Düşündüğü gibi olmaz çünkü yapamam dediklerini
yapar, yapabilir. Doğa sporlarına paralelde giden kişisel gelişim atölyelerinde, toplum
tarafından yerleştirilmiş rolleri düşünür, tartışır, biyolojik cinsiyet özelliklerini öğrenir. ‘Kız gibi’
olmak, ‘kız gibi’ yapmak nedir, neden olumsuz bir anlam yüklenmiştir günlük yaşamda kız
olmaya düşünür. Güzellik kavramını sorgular kısa da olsa göreceliliği üzerine düşünür. Hayaller
kurar, hayal adasından getirdiklerini hedefe dönüştürür. Sevdikleri, kamp yoldaşları onu
hedeflerini gerçekleştirmesi için somut adımlar planlamasına destek olur, eğlenerek hedef
köprüsünden atlarlar teker teker.
Derken biter düş diyarı, herkes evine hayatına döner. Ancak atılan tohumlarla içindedir, o da
artık bir düşbazdır. Sevgi dili diye anlatır arkadaşlarına bazısı. Kimisi ise belki senelerce
hatırlamayacaktır bu bir haftasını. Kimisi tohumu sulamaya devam eder, kimisinin yaşam
koşulları kurutur tohumu, suyu güneşi eksik kalır atılan tohumların. Ancak elbet bir gün
gelecektir, belki bir uçurum kenarında zihnine gelecektir gece yürüyüşünde gördüğü müthiş
Kaş manzarası veya yapamazsın diyene karşı aynı hissetmeyecektir o an geldiğinde. O tohum
belki 10 gün sonra, belki 10 sene sonra kendini hissedecektir hayatında, bilinmez.
Düşbazlar ise sayılmakla bitecek gibi değildir. Düşler diyarına değen herkesin kendi hikâyesinin
gerektirdiği kadar ortaktır bu düşlere. Kimisi yükler sırtına bu diyardan topladığı taşları hiç
bırakmaz, kimisi bir süre için yürür bu yolda, günü dolduğunda gider başka diyarlara, başka
hikâyelere...
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Ekip Üyelerinden Geri Bildirim
Tuba UNAT / KA Görsel Sanatlar Atölye Eğitmeni
Farklı şehirlerden gelen bölgesel kültürel farklı özellikler gösteren kız
çocukları ile yaptığım sanat atölye çalışmasında, kolektif ve
paylaşarak çalışma ve bireysel yaratım sürecinin birlikte ilerlemesini
hedeflemiştim. Her grupta tek bir konu üzerinde çalışmamızı yaptık.
Seçtiğim konu, farklı yaş aralığında ki kız çocukların beyinsel
gelişimlerinde, yaratıcılık ( hayal gücü ) seviyelerinde bize ne durumda
oldukları hakkında bilgi verme dışında, çalışmaya katılan çocukların da
atölyenin sürecinden dolayı heyecanlandıkları, süreyle yarışmak
zorunda kaldıkları, yönergeleri takip etmeye çalışarak aynı zamanda
müziğin ritmi ile uyguladıkları yönergeleri ilişkilendirdikleri, pek
düşünmeye fırsat bulamadan içlerindeki genel akış ile duyguları,
bilgileri ve hayal güçlerini kağıda aktardıkları bir süreç olarak geçti. Burada çocukların şekil,
renk bilgisi haricinde, duyduğunu hemen anlayıp aktarabilme becerisi hem
değerlendirilebilmiş hem de harekete geçirilmiştir. Görsel sanatlara her zaman bildikleri ve
gördüklerinden Farklı bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmiş ve çalışma yapılan gruplarla da
benim profesyonel fikrim olarak başarıya ulaşılmıştır. Eğitim sistemi göz önüne alınınca bu
yaptığımız tek seferlik dahi olsa atölye çalışması ile çocukların yeni ve farklı düşünebilmeleri
için bir tohum atılmıştır.
Ben bir görsel sanatlar eğitmeni ve tasarımcı olarak bu çalışmayı son üç yıldır okullarda ve
atölyemde yaptığım çalışmalarda farklı yaş grupları ile uyguluyordum. Bir kız ve bir erkek çocuk
annesi olarak Kızlar Atakta projesini duyduğum zaman da çok heyecanlanmıştım. İçinde
olabilmekte benim için büyük şanstır. Ne yapmam konusunda ilk başta kararsız kalsam da
uyguladığım bu yönergeli atölye programının Kızlar Atakta'nın genel çizgisine de çok uygun
olduğuna karar vererek bu atölye çalışmasını uygulamaya karar verdim Atölye sırasında bana
ritimleri ile destek veren Taylan Aktuğ İse atölye çalışmasının tam amacına ulaşmasına
yardımcı olmuştur.
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Gönüllü Proje Elçisi Geri Bildirimi
Didem KARA / Profesyonel Serbest Dalgıç
Kızlar Atakta 2016 yazında Kaş’ta Serbest Dalış Şampiyonası’nda
yarışmak üzere antrenman yaparken Düşler Akademisi Kampı’nı ziyaret
etmem ile tanıştığım ve çok etkilendiğim bir projeydi. Bir kadın sporcu
olarak, bugüne kadar attığım her başarılı adımın mimarı olan üç kadın
öğretmenime ahde vefam için gönülden bu projeye bir şekilde destek
olmak istedim. Hem deniz hem kara antrenmanlarımızda, şampiyonada,
özel verdiğimiz derslerde ben ve antrenörüm Kızlar Atakta logolu
tişörtleri giymeye başladık. Amacımız aslında kızlarımız, çocuklarımız
için, güzel bir gelecek için birileri hala bir şeyler yapıyor siz de bilin ve
destek verin demekti ancak hiç ummadığımız tepkiler ile karşılaştık.
Özellikle antrenörümün turuncu renkteki tişört giymesi, saçının uzun olması ve üzerinde
KIZLAR ATAKTA yazmasına gelen bazı tepkiler üniversite mezunu olan ve kız çocukları olan
babalar tarafından "hocam ne o feminist mi oldun" yönünde oldu… Ben madalyalarım ile şık
bir elbise giyerek Kızlar Atakta posteri ile resim çektirip sadece kızlarımıza "ben yaptıysam evet
sende başarabilirsin" demek istesem de tepkiler anne ya da baba olan çevremden "Didem bu
gidişle evlenemeyeceksin nereye kadar bu dal çık, koş işleri… Yaşın 32 oldu evlenmeyi ve çocuk
yapmayı düşün biraz " şeklinde oldu. Dahası nedir bu kızlar atakta diye sormak yerine,
"ayaklandırıyorsunuz kızları böyle onlarda biz eşitiz, şuyuz, buyuz diyorlar sonra da iş
yapmayan adamdan şikâyet ediyorlar. Adam ne yapsın böyle her şeyi yaparım diyen kadını."
demekten de öteye gitmeyen yorumlar geldi. Daha da vahim olan ise bu yorumları toplumun
en eğitimli kesimlerindeki kişilerin yapmış olmasıydı.
Ormanda o kadar renk varken kırmızıyı seçen ve onunla da ormana giden kırmızı başlıklı kızı
kurt kapardı ve ormana gitmenin cezası hep kurttu, kurttan da ancak beni bir prens
kurtarabilirdi… Anladım ki özgür kadın olmanın bedeli, toplumda anlamı aslında tam olarak
bilinmeyen "feminist" damgasını yemekti ve üretken olmak, özgüven ile özsaygısı olduğunu
göstermek bir kadına göre hala uygun değildi. Doğurmayan kadın hala verimsiz olarak
adlandırılmakta, fikir ve amaç üreten, ben bir insanım ve söz söyleme, beğenme, beğenmeme
haklarım var demek hala toplumdaki anne ve babaları korkutan bir şeydi…
İşte bu yüzden tüm çocuklarımızın topluma saygı duyduğu ve toplumsal aktörlerin kadınlara
saygı duyduğu hayatlara sahip olalım diye bu projeye destek veriyorum. Şiddetin sadece
fiziksel olduğuna inanan bir dünya toplumunda çocuk gelinin şiddet olmadığını düşünen, küfür
işitmek ve aşağılanmalara maruz kalmanın şiddetten sayılmadığına inanmak, konuşamayan ve
hakkını arayamayan kız çocuklarının da aslında geleceğin suskun kadınlarını ve toplumunu inşa
ettiğini göremeyen bir zihniyeti, kadının kadına destek olmadığı bir yapıyı istemediğim için bu
projeye gönülden destek veriyorum.
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Ekip Üyelerinden Geri Bildirim
Duygu Dünya ÖNEN / Eğitimci, KA Kamp Lideri
DOĞANIN İYİLEŞTİRİ VE ÖZGÜRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ADINA – KIZLAR ATAKTA
Bu raporun sayfalarında 2016 yazında Düşler Akademisi Kaş
tesislerinde gerçekleşen “Kızlar Atakta” projesinin sosyal etkileri ve
çıktılarını içeren pek çok niceliksel veri mevcut. Projeye katılan ergen
genç kızların edinimleri ve değişimleri nesnel ölçeklerle
değerlendirildi. Projenin bel kemiği olan gönüllü ekibinin proje
hakkındaki izlenimleri de aynı şekilde titiz çalışmalar sonucunda
raporlandı (bkz. Ölçümlenebilir Spor Performansları, Gönüllü
Anketleri rapor sayfaları). Projenin yarattığı niceliksel etki, projenin
geleceği ve sürdürülebilirliği açısından oldukça umut verici ve çarpıcı. Ancak ben bu
değerlendirmemde “Kızlar Atakta” projesinin yarattığı bazı niteliksel değerlere özellikle
değinmek istiyorum. Çünkü “Kızlar Atakta” projesinin, ekibinin, gönüllülerinin ve
katılımcılarının birlikte yaşadığı ve yarattığı etkiyi anlatmak için rakamlar ve istatistikler çok
önemli olsa da tek başına yetersiz kalıyor. Her ânında kıymetli hikâyeler barındıran bu projenin
beş haftasında kamp liderliği yaptığım süredeki gözlemlerimi kendi hikâyemin çerçevesinden
paylaşacağım.
“Doğa sporlarıyla ergen genç kızları güçlendirmek – işte tam da hayalimdeki proje!”
Kızlar Atakta’nın proje hedefini ilk duyduğumda, “tam da hayalimdeki proje,” demiştim. On
sekiz yaşımda üniversite için Amerika’ya gidene kadar İstanbul’da büyümüş, çocukluğum ve
ergenliğimde doğayla temasım sokakta oyun oynamak ve bisiklete binmekle sınırlı kalmıştı. Ta
ki kendimi Amerika’da New Hampshire gibi küçük bir eyaletin Hanover kasabasında bulana
dek. Okula adımımı atar atmaz doğanın eğitimimin büyük bir parçası olacağını anlamıştım.
Okula dünyanın ve Amerika’nın dört bir yanından yeni gelen öğrenciler için üst sınıflar doğada
beş günlük bir alıştırma gezisi tasarlamışlardı. Bu geziyle beraber şehirde uyuyan duyularım
teker teker uyanmış, okuldaki doğa sporlarıyla ilgili faaliyetleri keşfe başlamıştım. Bu
faaliyetlere katılan insanlarla tanıştıkça onların ergenlik yıllarında doğa kamplarına katıldığını,
katıldıkları kampların onların hayata bakışlarına çok şey kattığını gördükçe: “Keşke Türkiye’de
de böyle bir doğa eğitimi kültürü olsa,” demiştim. İleride bir gün bunu gerçekleştirecek bir
ekibin parçası olacağımdan bihaber, bir yandan ekoloji alanındaki eğitimimi tamamlarken bir
yandan da AYDER’in bir diğer projesi olan Alternative Camp’da gönüllülük yaptım, dünyanın
farklı yerlerindeki ekolojik tarım gönüllülük projelerine katıldım. Alternative Camp sayesinde
doğa sporlarının başka dallarıyla da tanıştım ve doğa sporlarını hayatımın içine taşıdım. Tüm
bu yolculuklarım sırasında doğanın kendi hayatımdaki iyileştirici ve özgürleştirici gücünü
başkalarıyla da paylaşabilmek istedim. Bu doğrultuda Türkiye’ye döndükten sonra ekoloji
eğitmenliği yaptım, öğrenmenin en kalıcı yolunun yaparak yaşayarak gerçekleştiğine olan
inancım hem kendi hayatımdaki değişimlerle hem de öğrencilerimin izlenimleriyle pekişti.
Eğitimci olarak ergenlerle çalışırken okul ve sosyal hayatlarında doğada ne kadar az zaman
geçirebildiklerini üzülerek gözlemledikten sonra “Kızlar Atakta” ile yaşadığım bu yaz benim için
de bir umut ışığı oldu. Yıllar önce doğada ilk defa kamp kurarken hissettiğim heyecanı beş hafta
boyunca gelen her grupla yeniden yaşadım. Genç kızların ilk başta çekinerek girdikleri
çadırlarında beş günün sonunda kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri doğanın ve doğa
sporlarının iyileştirici ve özgürleştirici gücüne inancımı pekiştirdi. Gece yürüyüşlerimizden
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dönerken gönüllüler ve katılımcılar olarak bir arada kafa lambalarımızı kapatıp yıldızların
parlaklığı karşısında suspus olduğumuz anların büyüsü hâlâ kalbimde.
Her bireyin değerli ve projenin hem parçası hem de sahibi gibi hissettiği yer.
Kızlar Atakta projesinin yarattığı bu büyülü atmosferin arkasında her halkasının ayrı bir anlam
kattığı güçlü bir ekip ruhu yer alıyor. Bu ekip ruhu içerisinde her birey kendini değerli ve
projenin hem bir parçası hem de sahibi gibi hissediyor. Ekip içerisinde oluşan bu uyumun yapı
taşları; her bireyin bakış açısına ve sunacağı katkıya olan saygı ile beraber, ekibin bileşenlerinin
sahip olduğu bireysel uzmanlıkların ve yeteneklerin bir arada olması. Ekibin içindeki bu birlik
ve bütünlük hâli projeye dâhil olan herkese yansıyarak, onların da birey olarak bu projenin
sahibi olarak hissetmelerini sağlıyor. Ölçülebilir, belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve belirli bir zaman
dilimine yayılan hedefleri belirlemekte ve gerçekleştirmekte tecrübeli bir ekip, aynı amaç
doğrultusunda yürekten çalışınca ortaya özgün ve katma değeri yüksek bir proje çıkıyor.
Sadece bir doğa eğitim kampı değil, sosyal farkındalık projesi.
Sosyal dezavantajlı genç kızların güçlenmesi için doğa sporları bir araç olarak kullanılırken
projenin örgüsünde ve kurgusunda emekle tasarlanmış bir eğitim içeriği ve felsefesi önemli bir
yere sahip. Raporun içerisinde tek tek ele alınan eğitim içeriklerinin haftalık programdaki
dağılımları dâhi bu bütüncül yaklaşımı temsil ediyor. Doğa sporlarıyla ardışık şekilde sunulan
kişisel gelişim içerikleriyle “Kızlar Atakta” genç kızlara bir haftalık kamp süresinde hayatlarını
değiştirmeyi vadetmiyor, onlara hayat boyu kullanabilecekleri farklı araçları ve farkındalıkları
sunuyor. Benim açımdan projeyi sürdürülebilir kılan en önemli boyutlardan birisi de bu, genç
kızlara kendi hayatlarında, kendi içlerinde sağlayabilecekleri değişimlere kıvılcım çakması ve
bu kıvılcımın devam edebilmesi için somut hedefler üretebilmeleri konusunda desteklemesi.
Tüm bunları sunarken de genç kızların geldiği bölgelerdeki farklılıklara hassasiyet duyulması
da projenin önemli bir parçası. Kızlar Atakta’yı sadece bir doğa eğitim kampı değil, sosyal
farkındalık projesi kılan da tüm bu hassasiyetleri içermesi.
Doğanın iyileştirici ve özgürleştirici gücünün tüm bileşenlerinin ruhuna derinden işlediği bu
projede beş hafta boyunca kamp lideri olmak beni derinden etkiledi. Eğitimci olarak
sürdürdüğüm hayatımda sosyal değişime ve özveriyle çalışan ekip ruhuna olan inancımı
pekiştirdi. Yıllar sonra Kızlar Atakta projesi Türkiye ve dünya coğrafyasında farklı yerlerde
gerçekleşirken bu yaz katılımcı olan genç kızların da kamp lideri ve proje ekibinin parçası olarak
bu projeyi devam ettireceğine, sahipleneceğine, benzer bir yazıyı kendi hikâyelerinden
satırlarla aktaracağına hiç şüphem yok.
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Ekip Üyelerinden Geri Bildirim
Armağan AKÇAY / KA Görsel İletişim ve Arşiv Sorumlusu
Düşler Akademisi'nin olmayan kapısından geçerek, eski
Çukurbağ İlk Öğretim Okulu'nun önünde servislerinden
inmeleriyle başlar Kızlar Atakta kızlarının haftası. Evet,
kapımız yok çünkü akademimiz herkesin ziyaretine açıktır...
Kızlarımız, kalabalık bir gönüllü ve proje ekibiyle karşılanırlar.
Çok uzun yollardan gelmiş ve yorgun düşmüşlerdir. Ta ki
karşılarında; enerji dolu, güler yüzlü ablalarını ve Afacan Alper
Abi'lerini görene kadar...
Hemen, vakit kaybetmeden Tatlı Tanyel ablalarının önderliğinde tanışma oyununa geçilir ve
çekingenliklerini de bir nebze burada atmış olurlar. Akademi gezisi ve kampçılık eğitimi
derken, kafalarındaki soru işaretlerinin birçoğuna Maceracı Melis ve Duygulu
Dünya ablalarından cevap bulmuşlardır. Çünkü en merak ettikleri; çadırda nasıl kalınacağıdır
ve etrafta börtü böcek var mıdır, varsa ne yapılmalıdır? Gece tuvaletleri gelirse tek başlarına
gidebilecekler midir, duşlar nerededir, kim kimle kalacaktır? Ve daha birçok soru. Birçoğu ilk
defa çadırda kalacaktır, ama bizler ne kadar keyif alacaklarını o anda biliyor oluruz.
Ben, kamp süresi boyunca projenin fotoğraf ve video çekimlerini gerçekleştirdim. İlk toplu
fotoğrafımızı, ilk gün ekolojik yaşam atölyesinden hemen sonra “THE TARLA” tabelasının
önünde çekerdik ve Ekolojik Esra ablamızın ''Haydi, hep beraber Kızlar Atakta diye bağıralım!''
demesinden sonra, kızlar yumruklarını havaya kaldırırlar ve hep bir ağızdan ''KIZLAR ATAKTA!''
diye bağırırlardı. Her seferinde, o anki duygu yoğunluğunu yansıtabileceğim en iyi fotoğrafı
çekmek isterdim. ''Aman Armağan kaçırma, bir daha bir daha bas deklanşöre''... Zaten sonraki
tüm grup fotoğraflarında kızların “kızlaaaaar ataktaaaaa” repliği hiç eksik olmazdı. Aynı günün
akşamı, Tamtam Taylan Abi'leriyle ritim atölyesinde çok keyifli zaman geçireceklerinden, ertesi
günün sabahında ise “Sporcu Sevda” ablalarından, birbirinden güzel spor dalını deneyimleme
şanslarının olduğundan henüz haberdar değillerdi.
İlk defa denenecek olan bazı etkinlikler konusunda çekimser kalanlar olsa da kimi zaman
uzman eğitmenlerin, kimi zaman da gönüllü ablaların desteğiyle etkinliğe katılım göstermişler
ve sonunda da başarmanın verdiği hazla diğer etkinliklerde daha cesaretli olmuşlardır.
En zorlandığım fotoğraf çekimleri, oryantiring esnasında olmuştur. Pusula kullanımını şaşkınlık
içinde dinleyen kızlar, pusulayı ellerine aldıklarında, sakinleşip, '' ama bu çok kolaymış''
diyerek, oyuna başlamak için sabırsız bir telaşa düşerler. Ben; ilk grupla çıkayım, aman beş
dakika sonra ikinci grup var, onlara da yetişeyim derken...hay Allah, üçüncü grup çıkmış bile.
Neyse artık onları da finalde çekerim diyerek, yorgunluktan bitmiş bir şekilde final yerine
varırdım. Hepsi oyuna kendilerini öyle bir kaptırırdı ki, beni çoğu zaman görmezlerdi
bile...Ama bazen de finalde halimi fark ettiklerinde alkışı alırdım.
En güzel geceler ise, Uyuyan Dev'e yapılan gece yürüyüşleriydi...''Ben karanlıktan çok
korkarım, burada domuz var mıdır?'' ile başlayan yürüyüş rotamız; dönüş yolunda, ''fenerleri
kapatsak da yıldızları daha iyi görsek'' diye devam ederdi.
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Kızlar, bu projeyle beraber Düşler Akademisi ve Alternative Camp ailesiyle de tanışmış
oldular. Akademi'nin ilkelerini, varoluş nedenini içlerinde hissetiler. Çünkü onlar da aslında
birer Akademi misafiri ve gönüllüsüydüler... Bir yemek sonrası bulaşık yıkarken yanınızda
görebileceğiniz gibi, etrafı temizleyen bir kızlar atakta kızıyla da her an karşılaşabilirdiniz.
Yoga, sanat atölyesi, oryantiring, ekolojik yaşam atölyesi, ritim atölyesi, yüzme, dans, kişisel
gelişim eğitimleri, dalış, yürüyüş, bisiklet, savunma teknikleri derken koca bir hafta o kadar
çabuk geçmiştir ki.
Son gece eğlencesinin heyecanı sarmıştır herkesi. Bu gecelerde, makinayı bırakıp aralarına
katılmamak için bazen kendimi zor tutardım. Bazen de tutamazdım ve makinayı bırakıp anın
keyfini çıkarırdım onlarla beraber. Kimisi ilk defa yüksek sesle bir şiiri seslendirirken, kimisi de
ilk defa mikrofonu alıp güzel bir türkü söylemiştir bu gecelerde.
Ve evet son gün gelmiştir ve sertifika töreninde yaşanacak olan duygu yoğunluğunun heyecanı
sabah saatlerinde herkesi sarmıştır. Tek tek sertifikaları dağıtılır tüm katılımcıların,
gönüllülerin, refakatçilerin ve onları ulaştıran servis şoförlerinin. Ve son grup fotoğrafı çekilir
okulun önünde...Tabii ki ''KIZLAR ATAKTA!' sesiyle yankılanır akademi ve yine eller tüm
enerjisiyle havadadır. Servislerine kadar eşlik ederiz ve uğurlarız misafirlerimizi. Ayrılık
tesellimiz, farkındalıkları yükselmiş bir şekilde aramızdan ayrılıyor olmaları; ayrılık temennimiz
ise, bu projede yer almış birbirinden değerli rol model gönüllü ablaları gibi kendilerini
geliştirmeleri ve benzer projelerde gönüllü olarak aramıza dönmeleridir.
Proje ekibi ve eğitmenler, buruk ve biraz da yorgundur. Ama, bir sonraki haftaya her seferinde
ilk haftadaki heyecanla başlarlar. Bu projenin bana kazandırdığı en büyük değerlerdir
kendileri. Her biri işinde uzman, bilgi birikimiyle bana çok şey katan ve bundan sonra
da hayatımın birer parçası olacak olan güzel arkadaşlarımdır onlar. Geleceğe umutla bakmamı
sağlayan gönüllü arkadaşlarımızı da anmadan geçemeyeceğim. Heyecanları, istekleri, azimleri,
fikirleriyle projeye çok şey kattılar ve katmaya da devam edecekler.
Bu projede yer alan hiç kimse, artık öncesi gibi olamaz. Hepimizin farklı duygularına dokundu
çünkü bu proje ve herkes ''BİR ŞEYLER '' yapmak istiyor artık...Daha ulaşılacak çok kız var...

Sosyal Etki Raporu

©KA 2016

Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Ahu Gökmen, M. Sc. / Profesyonel Koç ve Gelişim Danışmanı
Hikayen değişir, dünya(n) değişir ve hayal kurmakla başlar her şey…
…sonra da birkaç adim atarak harekete geçmektir esas sihir…o da biraz
cesaret gerektirir, biraz da özgüven, umut, ilham ve birlik beraberlik
duygusu…
Geçtiğimiz sene Düşler Akademisi Kaş tesisinin kapısından içeri
girdiğimde bunların hepsini hissettim bir anda. Burası, susuz kalmış, en
çiliz fidanların bile yeşerip çiçek açmasına ilham olacak toprakların ta
kendisiydi. Büyülendim. Sonra da sevgili Tanyel`le tanıştım. Yüreği
gözlerinden de güzel ve ışık saçan, cesur, kucaklayıcı, iyiliksever Tanyel.
İşi gücü dünyayı iyi bir yerlere çevirmek olan ve `görmek istediğin
değişimin ta kendisi ol` felsefesinin en güzel örneği olan Düşler Akademisi ekibi, gönüllüleri ve
genç kızlar için bir şeyler yapmaya, AYDER`in vizyonuna ve Kızlar Atakta projesine katkı
sağlamaya hemen o gün, oracıkta yürekten gönüllü oldum.
Proje ekibinin vizyonunda, programa genç kızlar için kişisel gelişim ve farkındalık kazandırmaya
yönelik çalışmalar eklemek vardı. En çok da olumlu iletişim kurmak, vizyon oluşturmak ve
hedef belirlemek temalarını işlemeyi amaçlıyorlardı.
Programa standart, modüler ve deneyimsel öğrenmeye dayalı gelişim atölyeleri dahil etme
niyeti böyle oluştu. Bu niyet de beni bambaşka bir hayale götürdü. Bunu tek başıma
yapamazdım. 9 ardışık hafta boyunca, 9 farklı hedef gruba standart uygulamaları yapmak
kolektif güç ve dönüşümlü liderlik gerekiyordu.
Her biri kendi mesleğinde uzman, işi insana dokunmak, bireylerin gelişimine, dönüşümüne
destek olmak olan 7 güzel yürekli meslektaşım ve arkadaşımın heyecanla kapılarını bu projeyle
çaldığımda, hepsinden hiç düşünmeden `Elbette varım` cevabını duymak beni bir kez daha
dünyayı iyilik peşinde koşanların değiştirebileceğine ve kelebek etkisinin gücüne inandırdı.
Kızlar Atakta Programı proje ekibiyle toplantılar yaptık, beklentilerini aldık. Hem gönüllülerin
hem de genç kızların en çok zorlandığı ve ihtiyaç duyduğu alanların üzerinde, onların olası zorlu
geçmişlerini de göz önünde bulundurarak, hassasiyetle ve titizlikle Kızlar Atakta Programı’na
özel iki modüllü bir atölye tasarladık: İletişim Atölyesi ve Hayaller Atölyesi…
Proje ekibinin süpervizörlüğünde, gönüllülerin desteği ve katılımıyla kendileriyle ve
başkalarıyla olan iletişimlerindeki olumluluğu ve nezaketi artırmaya; arzu ettikleri gelecek için
ihtiyaçları olan tüm iç kaynaklara sahip olduklarını hatırlatmaya; hayalleri için kısa veya uzun
vadeli somut hedefler belirlemelerine destek olacak bu ortamın buğulu etkisine şahit olmanın
ayrıcalığını yaşadık. Kızlarla birlikte dans ettik, ritim tuttuk, yemek yedik, koştuk, dolunayda
Uyuyan Dev’e tırmandık. Ve biz de öğrendik, büyüdük.
Gerisini de arkadaşlarımdan dinleyin (okuyun) istiyorum.
Bizi de dünyanıza aldığınız için teşekkür ederiz. Düşler Akademisi ve Kızlar Atakta projesinin
daha birçok gence umut ve ilham olacağına, hikayelerini değiştirebilme cesareti vereceğine
inanıyorum.
Hayalim, kızların kendi güçlerinin farkında olarak, hikayelerini istedikleri gibi yazabileceklerine
inanmaları, kendileri ve çevreleri için iyi şeyler yapmak adına hayallerin pesinden gitmekten
asla vazgeçmemeleridir.

Sosyal Etki Raporu
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Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Buket Özdel Gürol / Profesyonel Koç (CPCC), Liderlik ve Gelişim Danışmanı
Özgüven her şey!
Her biri başka bir şehirden, mahalleden, ortamdan.
Her biri başka kaynaklara, başka bir güce sahip.
Ve başka engellere, korkulara.
Ve her biri bambaşka hayallere, hedeflere.
Mesleğimin Profesyonel Koç olduğu zamandan itibaren, her bir bireyin
muazzamlığını gerçekten anlamaya başladım. Danışanın da kendindeki
muhteşemliği görmesini sağlamak ve bununla nerelere ulaşmak
istediğini bulması işimizin en temel tanımı diyebilirim. Kişi, içindeki muhteşemliği unutunca,
hayatta küçük oynamaya başlar. Kızlar Atakta programına gelen genç kızlarımıza; deneyerek,
hayal ederek, hayalleri üzerinde çalışarak nerelere ulaşabileceklerini görmelerine imkân
sağlayan bir atölye (workshop) düzenledik. Dinledikçe, gördükçe, yaptıkça gelişimlerini
gözlemledik.
Kendi potansiyellerini keşfederek hayatlarında büyük oynayabileceklerine onların da
inanmasına hizmet ettik. Biz koçlardan oluşan tüm ekip olarak vizyonumuz, katılımcı genç
kızların ‘Ben yaptığım seçimlerin kendisiyim’ i ve ‘istediğim seçimi yapabilecek güçteyim’ i
bilmeleriydi. Bu gönüllü projeye dahil olmamızı; güçlü, zarif, paylaşımcı gönüllülerin bizi
kucaklayan yaklaşımı sağladı. Gönüllülüğün, gönüllünün de kalbinin sesiyle bağlantıda olması
ve onu barışta tutmasıyla muazzam olabileceğini hissettim.
AYDER’in de arzuladığı gibi, cinsiyetçi görüş sorunlarının ortadan kalktığı günlere ulaşabilmek
dileğiyle.

Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Burcu Altunsoy / Danışman, Eğitmen
Öncelikle bu yaş grubuna yönelik daha önce pek bir deneyimim
olmaması sebebiyle onların dilinden konuşabilmek konusunda
tereddütlerim vardı. Acaba kendimizi yeterince ifade edebilecek miydik,
daha da önemlisi onların kendilerini gönülden ifade etmelerini
sağlayabilecek miydik? Ama oraya gittiğimizde orada başka bir büyü
vardı, daha doğrusu o büyüyü yaratan kendin olmak, kalpten olmak,
paylaşmak, gülmek, çıkarsız olmak, istekli olmak, birlikte yürümeye
gönüllü olmak yani bence insanoğlunun kendisini daha da derinden
keşfetmek için gereken her şey vardı.
Kızlar Atakta bence ‘üretmek' demek, Düşler Akademisi ise 'Zümrüdü Anka' demek, çünkü
küllerinden doğan Anka kuşunun iyilik sever bir doğası olduğuna ve kanatlarının bir
dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılır. Ben burada yaşadığım
deneyimde ve kızlarımızın gözlerinde bu inancı gördüm. Biz yaptığımız atölye ile onlara
hayaller kurdurduk; bizim de onlar için hayalimiz inançlarını kaybetmeden her zaman ‘Kız gibi
yapıp en iyisini yapmalarıdır’.
Sosyal Etki Raporu
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Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Ceyla Taner Zeyrek / Psikolog, Eğitmen
Atölyemizin olduğu gün kampa heyecanla vardık. Projenin amacı,
ulaştığı hedef kitle en başta sanırım hepimizi zaten çok
heyecanlandırmıştı. Koruyucu ailelerin yanından gelen kızlarımızın
hayatlarına dokunmak için bizim de neredeyse bir tam gün
zamanımız vardı. Proje ekibi Tanyel, Sevda ve Alper tarafından
heyecanla karşılandık. Önce kampüsü gezdik, hayran kaldık, bu
projede tüm yaz çalışanlara gıpta ettik ve sonra hazırlıklarımız için
eğitim salonumuza geçtik. Bugünün konusu iletişim, hedefleri
belirleme, kendini fark etme ve tanıma üzerineydi. Her bir başlık
başlı başına koca bir dünya. Amacımız genç arkadaşlarımıza ilham verebilmek, bu başlıklar
üzerine düşünebilmelerini sağlamak ve birkaç noktada farkındalıklarını artırmaktı.
Biz eğitim günümüzü yapmadan önce kızlar çoktan atağa geçmiş ve birbirinden güzel
aktivitelere katılmışlardı. Dördüncü günde kızlarla birlikteydik. Aldığımız duyumlar kızların her
konuda çok hevesli olduğu ancak yeni şeyler denemekten birazcık bitkin olduğuyduJ Kızlarla
tanıştık, güne başladık. Çok hızlı kaynaşıldı, daha ikinci oturumunda toksik iletişimi konuşurken
bile bu tarz iletişimi her dakika ne kadar çok yaptığımızı konuşup hem çok eğlendik hem de
farklı bir iletişim modeli ile anlaşmanın kolaylıklarını deneyimledik.
Öğleden sonraki oturumun en çarpıcı kısmı imgeleme, canlandırma çalışmasıydı. Beş yıl sonra
ben kendimi nerede göreceğim, hedeflerime ulaşmış olacak mıyım? Salonda hepimiz
sandalyelerimize yerleştik, gözlerimizi kapattık. İmgeleme çalışmasına başlamadan önce bu
çalışmanın çok güzel geçmesini, genç arkadaşlarımın kalbine dokunabilmeyi, onlarda heyecan
yaratabilmeyi diledim. Ben de gözlerimi kapattım ve imgelemeye başladık. 8-10 dakikalık bir
çalışmanın ardından gözler açıldığında sanırım hayatımın en anlamlı saniyelerini yaşadım. O
gözlerde “Evet benim hayallerim var, hedeflerim var ve ben bunları başarabilirim, yapabilirim”
diyen ışığı, heyecanı ve motivasyonu gördüm. “İyi de bir gün böyle başlıkları işlemek için
yetecek mi?” diye düşünürken sadece dakikalar süren iyi tasarlanmış böyle bir imgeleme
çalışmasının bile neleri değiştirebilme gücünün olduğunu görmek hem çok heyecan verici hem
de çok umut verici olmuştu. Enerjimiz iyice yükseldi, gün sona ermek üzereyken daha bile
heyecanlı bir kısma geçmiştik. Bu hedefi gerçekleştirmek için benim kendime vereceğim
taahhüdüm neydi? Kutlamalar başlasın! Ben zaten bu söylediklerimi yaparsam hedeflerime
ulaşırım mantığıyla yola çıktık, kutlamasını da aynı zamanda yaptık. Alkışlarla, çığlıklarla,
kucaklaşmalarla hedefleri gerçekleştirmenin keyfine şimdiden vardık. Eğitim sonlanırken
müziğimizi açtık ve hep birlikte dans ederek günümüzü sonlandırdık.
Benim için son yılların en anlamlı günüydü. Bu kadar anlamlı bir projeyi canla başla yürüten
başta eğitim direktörü Tanyel’e ve ekip arkadaşlarına, bu projeye aracı olan Ahu’ya ve tüm
danışmanlara, bugünü birlikte eğitmen olarak paylaştığımız sevgili eşime candan teşekkürler.
İyi ki varsınız. İyi ki kızlarımız var.
İyi ki KIZLAR ATAKTA var.

Sosyal Etki Raporu
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Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Fidel Berber / Profesyonel Koç (CPPC)
Nisan sonuydu projeyi ilk duyduğum zaman, kişisel gelişim üzerine
konuştuğumuz, birbirimize destek olduğumuz, fikir ürettiğimiz bir
grup arkadaşımızla belli aralıklarla bir araya geliyorduk. Bu sefer
Belgrad Ormanı’ydı yerimiz. Heyecanla dinledim “Kızlar Atakta
Projesi’ni”, AYDER’in, Düşler Akademisi’ni, Kaş’ı…
Bizler de kişisel gelişim atölyesi tasarlayacak ve yaz boyunca her hafta
dönüşümlü olarak, ikili, eş liderlik yaparak, eğitim verecektik.
Ne kadar doğru bir karar verdiğimi, atölyeden 1 gün önce Düşler
Akademisi Kaş’ın bahçesinde, ilk projeyi duyduğum yer gibi, doğanın içinde, ahşap bankta,
ortamın enerjisini ve büyüsünü izlerken ve yapılanları birinci ağızdan dinlerken, biliyor ve şanslı
addediyordum. İletişimle başladık ilk güne, birbirinden farklı, rengarenk, cıvıl cıvıl genç kızlar
ve gönüllü arkadaşlar ile.
İletişimin gücünü, etkisini deneyimledik, neleri farklı
yapabileceğimize baktık, güldük, eğlendik, aralarda duygulandık.
Öğleden sonra “kendimizdi” konumuz, kahramanlarımız ve hayallerimiz. Hepsi süper güçlerle
donanımlı kahramanlar çevremizdeydi, bazıları çok farkında, bazıları da arıyordu veya
adlandırmaya, anlamaya ve sahiplenmeye çalışıyordu. Gün uçtu, dolu dolu, ve anlamlı bir
keyifle kaldık, birçok öğrenim, farkındalık ve hayranlık duyarak.
İkimizin de benzer yaşta kız çocukları olan 2 baba, dost, eğitmen olarak eş liderlik yapmanın
keyfini bol bol çıkardık, aynı anda orada bulunmanın ne kadar özel olduğunu yoğun
hissettiğimizi bakışlarımızda yakaladığımız da… Bizler de oynadık, deneyimledik, çok öğrendik
ve bunları bolca paylaştık.
Beni en çok etkileyen, gördüğüm potansiyel ve zenginlikti. Pırıl pırıl, hepsi birbirinden farklı ve
özel, bu genç kızlar, kendilerine inandıkları sürece, her şeyi başaracaklarına kesin bir inancım
var.
“Kızlar Atakta” benim için, bu coğrafyada olmazsa olmaz, kendi enerjisini kendi yaratan,
sürdürülebilir ve etkisinin çok daha büyük alanlara yayılabileceğine inandığım bir proje. Bunu
deneyimleme şansına daha fazla genç kızımızın sahip olmasını çok önemsiyor ve bu konuda
üzerimize düşenleri yapmamızın gerekliliğine inanıyorum. Buradaki deneyimlerini, arkadaşları,
kardeşleri hatta ileride çocukları ile paylaşacak olan bu kızların, geleceğimizi daha güzel
yapacaklarına sonsuz inanıyorum.

Sosyal Etki Raporu
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Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Deniz Hüsrev / Profesyonel Koç ve Eğitim Tasarımcısı
Hiçbir şey tesadüf değildir… Ben buna inanıyorum. Beni Düşler
Akademisi’ne getiren yol aslında upuzun. Son noktası bir koçluk
buluşmasında Kaş’a gitme kararımla, Ahu’nun Düşler Akademisi
hayalinin kesişimi oldu. Sonra, ortak hayali olan insanlar her bir araya
geldiğinde olduğu gibi, büyük bir coşku ve umutla hazırladık iletişim ve
kahramanlar atölyemizi ve tuttuk Kaş’ın yolunu…
Düşler Akademisi arazisine girer girmez içimi kocaman bir sevgi ve huzur
kapladı. Kaş’ gidip de Düşler Akademisi’ni görmeden dönmemeli hiç
kimse! Adına layık bir yer orası. Kampüste benim için en özel yer
kütüphaneydi. Kitap okumayı seven herkesin hayalindeki kütüphanenin bu kütüphane
olduğunu garanti edebilirim.
Kızlar Atakta Proje ekibi adanmış, özenli, sorumluluk bilinci yüksek ve eğlenmeyi bilen
insanlardan oluşmuştu. Bu ekiple çalışmak ve projeye destek olmak hem öğretici hem de
keyifliydi.
Bir ay boyunca Düşler Akademisi’nde geçirdiğim dört günde, dört farklı grupla tanışma şansım
oldu. Her çember birbirinden farklı bir enerjiye sahip olmakla beraber, her birinin bana
kazandırdığı ortak duygu umut, ilham ve hayatta daha da özenli olma arzusuydu.
O kadar çok an kaldı ki hatırımda, mesela “Sevgi içimizde ve her zaman yanında!” diye yazıp
gizlice bana göz kırparak veren 12 yaşında bir kız çocuğu, kısacık arada bana bir gün önce ritim
atölyesinde öğrendikleri ritmi öğretmeye çalışan gözleri parıl parıl çocuklar, “Burada tüm
hayallerimi gerçekleştirebileceğime inandım” diyen 15 yaşındaki bir kız ve Düşler
Akademisi’nde her metrekareye yayılmış özveri, umut ve eğlence…
Dünyayı iyilik kurtaracak ve temennim düşler akademisindeki deneyimi daha fazla çocuğun
tatması gerek. Düşler Akademisinin etki alanının artması belki de dengesi biraz şaşmış bu
dünyada, kendilerini bulmaya istekli genç ve çaba göstererek tüm hayallerini
gerçekleştirebileceklerini bilen çocukların artmasına da destek olur.

Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Devrim Zümrütkaya / BMGI Türkiye Ortağı, Yönetim Danışmanı Profesyonel Koç
Beni Düşler Akademisi’ne getiren iki tane sihirli kelime var; biri sanat,
diğeri düş. ‘Kişinin hayatı düşünün rengine boyanmıştır’ der Marcus
Aurelius. Ben de engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere düşlerine sahip
çıkarak hayatı istedikleri renge boyayabilecekleri bir sanatçı olduklarına
tanıklık etmelerini istedim. Engelin önyargılarımızda, zihnimizde
olduğunu bir kez daha gözlemledim Düşler Akademisi’nde. Çünkü
gördüm hayal kurmanın boyutsuz olduğunu, engel tanımadığını.
Hayalim kalpleriyle bir olduğum kızlarımın gökyüzünü yeşile boyayacak
cesaretle hayatlarına sahip çıkmaları.

Sosyal Etki Raporu
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Gönüllü Eğitmenlerden Geri Bildirim
Taylan Zeyrek / Danışman, Eğitmen
Kızlar Atak’ta projesine, ülkemiz ve kızlar için bir şeyler yapmak
isteyen harika insanlarla tanışarak başladım. Bu süreçte yaşadığımız
paylaşım ve sevgi, sanki kızlarla yaşayacağımız paylaşımların habercisi
gibiydi. Kızlarla buluşmamda sevgi ve paylaşımların çoğaldığını,
aramızda büyük bir bağ oluştuğunu gördüm. Çok samimi ve açık bir
ortamda karşılıklı öğrenmelerin gerçekleştiğine şahit oldum. Her
şeyden önce kendi adıma öğrendiklerim oldu, ama en önemlisi
hayallerin önünde hiçbir şeyin duramayacağını görmek beni çok
etkiledi. Kızların çok derin ve zengin hayalleri vardı ve biz onlarla
buluşma şansını yakalamıştık.
Kızlar Atakta projesi bence, kızların potansiyellerini biraz daha keşfetmelerini ve yaşama daha
kuvvetli bağlanmalarını destekleyen bir paylaşım ortamı sunması açısından çok değerli. Benim
kızlar için hayalim, atılan bu tohumların filizlenip büyüyerek, kızların hayallerine kavuşması ve
yeni hayallerle hayatlarına devam etmesi.

Sosyal Etki Raporu
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11.GÖNÜLLÜLER GÖZÜNDEN “KIZLAR ATAKTA”
Sevda BAYSAL- Analist / KA Kamp ve Gönüllü Koordinatörü
a. NEDEN GÖNÜLLÜLÜK?
b. KATILIMCILARIN GELİŞİMİ HAKKINDA
c. KENDİ GELİŞİMLERİ HAKKINDA
d. GÖNÜLLÜ BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME
e. GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ
f. GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
g. GÖNÜLLÜLER NASIL DEĞİŞTİLER?
h. DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI
i. GÖNÜLLÜ AĞIYLA İLİŞKİLERİN DEVAMI VE AİDİYET GELİŞTİRME
j. GÖNÜLÜ YÖNETİMİ İÇİN 2017’YE ÖNERİLER

a. Neden Gönüllülük?
Alternatif Yaşam Derneği’nin yedi temel ilkesinden biri olan gönüllülük kapsamında Kızlar
Atakta programı gönüllü güce dayanarak operasyonunu sürdürmektedir. Anlayışımıza göre
toplumsal değişimin en öncü ve dinamik gücü gönüllülerdir. Kısa veya uzun dönemli kaliteli
zamanını inandığı bir girişime adayan kişiler tüketim toplumuna inat çağımızın yeni rol
modelleri ve şövalyeleridir. Sosyal değişim projelerinin en önemli sürdürülebilirlik garantisinin
gönüllülük programları olduğunu düşünmekteyiz.
Kızlar atakta programında her hafta katılımcıların örnek alabileceği nitelikte en az 6 gönüllü
kadın katılmaktadır. Program sürecinde kamp alanında konaklayıp, tüm etkinliklere katılıp, rol
model ve inandıkları dönüşümün parçası olurken kendi dönüşümlerini gözlemlemekte ve ifade
etmektedirler. Kızlar atakta gönüllülerinin dönüşüm hikayeleri değerlendirildiğinde projenin
sadece katılımcı genç kızların güçlendirilmesi değil, gönüllü kadınların ikincil hedef grup
olması dolaysıyla, güçlendirirken güçlenmeye dayandığını da söyleyebiliriz.

b. Katılımcıların Gelişimi Hakkında
“Takım olmanın önemini ve isterlerse kendilerine öğretilenlerin aksine kadın olarak her şeyi
yapabileceklerini kavradıklarını düşünüyorum. Kamp sonrasında kendilerini daha güçlü ve
yeterli hissettiklerine inanıyorum.”
“Daha özgür, kendine güvenen, açık iletişim kuran birey olma yoluna girdiklerini gördüm.”
“Proje sayesinde katılımcıların özgüvenlerinin arttığını, tepkili ve önyargılı oldukları etkinliklere
(yüzme, dans gibi) daha sıcak bakmaya başladıklarını ve başardıkça daha da severek
yaptıklarını gördüm. Özellikle kadın dayanışması konusunda geliştiklerini gözlemledim.”

Sosyal Etki Raporu

©KA 2016

“Katılımcıların iletişim becerilerini geliştirdiğini ve vizyonlarının genişlediğini düşünüyorum.
Hepsi hayallerini hayal olmaktan çıkarıp harekete geçme kararı aldıklarını ve bu durumun
hayatlarını olumlu şekilde etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca güçlü kadın kavramını özellikle
Düşler Akademisi eğitimcilerini ve gönüllülerini görerek kavradıklarını; onlara duydukları
hayranlıkla ben de böyle olmalıyım hissiyle harekete geçtiklerini, bunun projenin yarattığı
en fark edilir değişimlerinden biri.”
“Kızların özgüvenlerinde, paylaşımlarında, iletişim becerilerinde ciddi anlamda gelişimsel
olarak katkı sağladığını düşünüyorum. Ayrıca burada birçok spor ve sanat dalı öğreniyorlar ve
bunlar gelecekte kendilerine hayat amacı oluşturmalarında, belirli bir dalda uzmanlaşarak
sosyal dezavantajlı durumlarını olumlu özelliklere yönlendirebilmelerine çok büyük oranda
katkı sağlayacağını düşünüyorum.”
“Katılımcıların bu proje ile hiçbir şey olmasa bile kendilerini yalnız, çaresiz ya da güçsüz
hissettiklerinde bu kampı hatırlayarak cesaretleneceklerini umuyorum. Onun dışında her
çocuk farklı şeyler kazanarak ve belki de hayatını değiştirerek ayrılıyordur.”
“Bence en önemli konu kendi özgüvenleriydi. Belki bisikleti, yüzmeyi "tam anlamıyla"
öğrenmediler fakat daha bu yaşta kendi başlarına, ailelerinden ayrı olarak şehir değiştirdiler;
çadırda yattılar, başka insanlarla ekip oldular, bunları deneyimlediler ve başardılar, farklı bir
dünya olduğunu gördüler. Bence en önemli şeylerden biri buydu, dolayısıyla bundan sonra
yaşadıkları her şeyi sorgulama, düşünme şansları olacak bence. Ve yine aynı şekilde birçok şey
denedikleri için kendileri için başarabilecekleri şeyleri sorgulayacaklar ya da araştıracaklar
bence.”
“Yaşadıkları dünyanın dışında farklı hayatların ve renklerin de olduğunu anlatabildiğimizi
düşünüyorum. Durağan değil akmakta olan bir yaşamın var olduğunu gözlemlediler ve bir
yerden başlamanın, arada bir durup soluklanmanın önemini keşfettiler/ya da mümkün
olabildiğinin ilk adımını bu kampüste atmış oldular.”
“Genç kızların güvenli ve rahat bir ortamda kendilerine rol model olabilecek kişilerle bir hafta
da olsa spor aktiviteleri ve atölyelerle yoğun bir program geçirmesinin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Özellikle gelecekte olmak istedikleri kişilerin- rol modellerin- değiştiğini
gözlemledim.

c. Kendi Gelişimleri Hakkında
“Kızlarla beraber kendimin de güçlendiğimi hissediyorum. Bu proje sosyal sorumluluk
anlamında bana yeni bir kapı açtı ve katılımcıların kazandığı özellikleri kendimde de
geliştirdiğimi düşünüyorum. Daha özgür olduğumu ve daha güçlü olduğumu düşünüyorum.”
“Daha cesaret ve özgüven dolu bir kadın olduğumu hissettim. İnisiyatif temelli gönüllülük
bana çok şey kattı.”
“Daha tahammüllü daha sakin ve daha sevgi dolu bir insanim artık. Dünyayı
değiştirebileceğime olan inancım arttı.”

Sosyal Etki Raporu
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“Daha önce aldığım eğitimlerin aksine çocuklarla birlikte bu aktivitelere katılmak beni hiç
tahmin edemeyeceğim bir şekilde dönüştürdü. Şu anda kendimi çok daha sınırsız ve hayat
dolu hissediyorum.”
“Bu projede ben de daha önce denemediğim oryantiring, yelken ve ritim gibi farklı etkinlikleri
denedim ve çok keyif aldım. Bunun yanı sıra kızlara yüzme ve bisiklet öğretmek de benim için
çok yeni bir deneyimdi. Onların bir şeyler öğrenirken yaşadıkları umudu ve heyecanı fark
etmek de bana doğru yerde ve doğru anda olduğumu bir kere daha hissettirdi.”
“Benim buraya gelmeden önce var olan sorumda buydu bu kadar kısa süre içerisinde
gerçekten onlara dokunabilecek miyiz? bir şeyleri değiştirebilir miyiz hayatlarında. Yoksa
burası onların hayatlarında sadece dinlenme molası, bir durak ve sonra hayata kaldıkları
yerden oldukları gibi burası yokmuş gibi mi devam edeceklerdi? Böyle olmadığını, sözlerle
değil onların gözlerinden anladığım zaman bu sorum tamamen beni mutlu ederek kayboldu.
Değişim o kadar da zor ve uzun bir şey değilmiş bunu çok iyi anladım. Ertelemeden ya da
onun için zaman var daha dediğim her şey şu an, şimdi kısa süre içerisinde değişebilirmiş.”
“Burada çok farklı insanlar, çok farklı hayatlar tanıdım ve hepsi bana bir şeyler kattı. Yeni şeyler
deneme ve kendine güvenme konusunda bir tek kızları değil, beni de çok geliştirdi. Daha önce
boyumu aşan sularda yüzmeye cesaret edemezken, bu projede ben de bunu denedim; aslında
zorlukların, engellerin hep kafamızda olduğunu tekrar gördüm.”

d. Gönüllü Başvuruları ve Değerlendirme
KA gönüllülük başvuruları web sitesi üzerinden form doldurularak alınmıştır. Dokuz haftalık
tüm yaz programı için yaklaşık 60 kişilik gönüllü kadrosu için 169 başvuru alındıktan sonra
gönüllü kontenjanları kapatılmıştır. Başvuran gönüllü adaylarının en yoğun yaş aralığı 18-22
iken, başvuruların %48’i İstanbul’da yaşayan kadınlardan gelmiştir.

Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki kriterler göz önünde tutulmuştur;
Adayın başvurduğu haftanın uygunluğu
Adayın projeye dair motivasyonu
Rol model kadın profiline uygunluk (spor, eğitim, kariyer alanlarında başarı)
Bir haftalık yoğun programını kaldıracak fiziksel kapasiteye sahip olunması
Minimum 20 yaşında olması
6 kişilik ekiplerde çeşitlilik önemsenmiştir.
Farklı yaşlarda adaylar
Farklı illerden adaylar
Farklı sosyo-kültürel çevrelerden adaylar
Farklı üniversitelerden öğrenciler
HER HAFTA İÇİN EN AZ 6 ADAY BELİRLENMİŞTİR. ANCAK
BELİRLENEN KATILIMCI SAYISININ DEĞİŞMESİYLE GRUBA GÖRE
BEKLENMEDİK ANİ DÜZENLEMELER YAPILMASI GEREKMİŞTİR.
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2016 yaz programı gönüllülerinin özellikleri
62 gönüllünün temel demografik özellikleri aşağıdaki gibidir.
Özellikler
Bilgiler
Gelinen Şehirler
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Düzce, Dublin, Amsterdam, Van
Amatör veya
Yüzme, Dalış, Yelken, Kick-box, Koşu, Binicilik, Dağcılık,
profesyonel olarak
Mağaracılık, Futbol, Basketbol, Voleybol, Korfball
ilgilenilen sporlar
Profesyonel kariyer ve
Meslekler
Mezun olunan veya
okunan üniversiteler
Önceki gönüllülük
deneyimleri
Yaş aralığı

Sosyal Etki Raporu

Akademisyen, Psikolog, Sosyolog, Avukat, Bilgisayar
Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Finans Uzmanı, Medya,
Hemşire, Genetik Mühendisi, Kütüphaneci, Biyolog, Öğretmen
Sabancı üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ, Mimar
Sinan üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Princeton Üniversitesi,
Waterford Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ, Koç Üniversitesi
Sevgi evlerinde çocuklara yönelik projeler, toplumsal cinsiyet
eşitliliği projeleri, sokak çocuklarına yönelik projeler, kadın
girişimciliği projeleri
20-32
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e. Gönüllü Eğitimleri
Gönüllülerin sahaya çıkmadan önce hazırlanmaları amacıyla iki ana çalışma yürütülmüştür.
GENEL EĞİTİM MÜFREDATI
ORYANTASYON

EĞİTİM MÜFREDATI
Projenin ilk grubu gelmeden önce 2 günlük gönüllü eğitimi pilot uygulama:
9-10 Temmuz 2016 tarihlerinde pilot uygulama olarak AYDER gönüllülük eğitimi iki gün süren
kapsamlı bir gönüllü eğitimi düzenlenmiştir. AYDER’in farklı projelerinin gönüllüleri bir araya
gelmiş, birinci hafta Kızlar Atakta gönüllüleri eğitime katılmışlardır. Eğitimin ilk gününü çocuk
gelişimi, ergen gelişimi ve psikolojisi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, engelliliğe doğru
yaklaşım gibi konularda uzman eğitmenler yürütmüşlerdir. İkinci gün ise profesyonel yaşam
koçlarının yürüttüğü kişisel gelişim atölyelerine ayrılmıştır.

Tasarım: Dilruba Karalp
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Gönüllü El Kitabı
2016 kış ve 2017 yaz programında kullanılmak üzere kapsamlı bir gönüllü eğitim kitapçığı
hazırlığı yürütülmüştür. Tamamen açık kaynak olarak kullanılacak bu el kitabının hedefi
gönüllülerin gelmeden önce belirli konularda bilgilenmesini sağlamaktır.

Tasarım: Sevgi Baysal

Sosyal Etki Raporu

©KA 2016

ORYANTASYON
2016 yaz programında dokuz hafta boyunca gelen gönüllüler geldikleri gün üç saat süren bir
oryantasyona tabi tutuldular.
Oryantasyon İçeriği
AYDER ve yürütülen projeler
Yerleşke bilgilendirmesi ve ekip tanıtımı
Haftalık program ve etkinliklerin gereklilikleri
Kızlar Atakta gönüllüğünde dikkat edilmesi gereken noktalar
Çocukla ve gençle iletişim
İletişimin temel ilkeleri
Ekolojik yaşam atölyesi liderlik bilgilendirmesi
Temel yüzme teknikleri
Ergen psikolojisi ve çocuk gelişimi

*Tasarım: Sevda Baysal
Sosyal Etki Raporu
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f. Gönüllü Yönetimi
AYDER olarak senelerin getirdiği gönüllü yönetimi tecrübesi ve Kızlar Atakta özelinde 2015
yılındaki tecrübesine dayanılarak Kızlar Atakta Gönüllü yönetimi prosedürü oluşturulmuş ve
uygulanmıştır.
Gönüllü Yönetimi Beş Sürece Bölünerek Takip Edilmiştir
1-Seçim aşaması
2-Gelmeden önce
3-Gönüllü oryantasyon
4-Gönüllü operasyon
5-Gittikten sonra

g. Gönüllüler Nasıl Değiştiler?
Kızlar Atakta ile katılımcılarda hedeflenen değişikliklerin ikincil hedef grubu olarak
belirlediğimiz gönüllülerin kendi değişimlerinde de etkili olduğu gönüllü proje değerlendirme
anketiyle açıkça ortaya konulmuştur. Bu hedeflenen değişikliler ve gönüllülerin kendi
ifadeleriyle değişimleriyle ilgili bazı açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilmek.
“Özellikle kişisel gelişim atölyelerinde kendimle ve ilişki kurma biçimlerimle yüzleştim;
yüzleşmeye devam ediyorum, edeceğim.”
“Daha önce topluluk önünde konuşurken biraz çekinirdim, yüzüm kızarırdı artık çok rahatım.”
“İletişim becerimin pekiştiğini, katkı sağladığımız kızların yanı sıra en az onlar kadar benim de
özgüven kazandığımı düşünüyorum.”
“Sevgi dilinin onları çok olumlu etkilediğini, yargılamadan önce arka planda neler olduğunu
düşünebilmeyi öğrendim.”

Güvenli ortamlarda risk alarak kendini keşfetmek.
“Daha önce boyumu aşan sularda yüzmeye cesaret edemezken, bu projede ben de bunu
denedim; aslında zorlukların, engellerin hep kafamızda olduğunu tekrar gördüm.”
“Daha cesaret ve özgüven dolu bir kadın olduğumu hissettim.”
“Kendi korktuğum alanlarda (özellikle çadırda kalmak, yelkene binmek) büyük gelişmeler
yaşadım. Ve bu etkinlikleri proje dahilinde güven içinde yaptım. Bu yüzden kendimi şu an daha
güçlü hissediyorum.”

Sosyal Etki Raporu
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Doğa ve spor aktiviteleri içinde fiziksel gücü geliştirmek.
“Uzun zamandır yapamadığım aktiviteleri yaptım, Spor hayatıma tekrar girdi ve merkeze
oturdu.”
“Bu projede ben de daha önce denemediğim oryantiring, yelken ve ritim gibi farklı etkinlikleri
denedim ve çok keyif aldım.”

Doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile farklı beceriler edinmek.
“Kızlarla birlikte benim de kendime, yapabileceklerime olan özgüvenim, umutlarım arttı. Hala
yapılabilecek çok şey var hissi çok önemli. Kabullenmemek, mücadele etmek, böyle güzel bir
ekiple ortak bir yürekle bu projeye adim atmak benim için de büyük bir kesif sureciydi.”
“Kızlara yüzme ve bisiklet öğretmek de benim için çok yeni bir deneyimdi. Onların bir şeyler
öğrenirken yaşadıkları umudu ve heyecanı fark etmek de bana doğru yerde ve doğru anda
olduğumu bir kere daha hissettirdi.”

Liderlik becerilerini geliştirmek.
“Daha tahammüllü daha sakin ve daha sevgi dolu bir insanim artık. Dünyayı
değiştirebileceğime olan inancım arttı.”

Karar alma ve sorun çözme becerilerini geliştirmek.
“’Yapamam-beceremem’ ikilisinin aslında sınırlar zorlandığında ve cesaretlendirildiğinde çok
kolay aşıldığını kendimde gördüm.”

Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci geliştirmek.
“İnisiyatif temelli gönüllülük bana çok şey kattı.”
“Proje diğer sosyal sorumluluk projelerinin dışında çocuklarla profesyonel iletişim nasıl kurulur
sorusunun net bir cevabıydı benim için. Ayrıca sosyal sorumluluk alanında yapabileceğim
şeylerin sınırının olmadığını her zaman daha da ileri gidilebileceğini gördüm ve bu durum da
bu konuyla ilgili akademik alanda eğitim alma kararı vermeme sebep oldu.”
“Benim buraya gelmeden önce aklımdaki soru bu kadar kısa süre içerisinde gerçekten onlara
dokunabilecek miyiz, bir şeyleri değiştirebilir miyiz hayatlarında? Yoksa burası onların
hayatlarında sadece dinlenme molası, bir durak ve sonra hayata kaldıkları yerden oldukları gibi
burası yokmuş gibi mi devam edeceklerdi? Böyle olmadığını, sözlerle değil onların gözlerinden
anladığım zaman bu sorum tamamen beni mutlu ederek kayboldu. Değişim o kadar da zor ve
uzun bir şey değilmiş bunu çok iyi anladım. Ertelemeden ya da onun için zaman var daha
dediğim her şey şu an, şimdi kısa süre içerisinde değişebilirmiş. Erteleme hastalığı olan benim
kısa süre içerisinde gözlemlediğim bu durum çok etkileyiciydi.”

Sosyal Etki Raporu
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“Proje benim dünyaya daha bir umutla bakmamı sağladı ve belki de başka türlü hayatların
mümkün olduğunu gösterdi. Sadece bunun için daha çok çabalamalıyım.”
“Diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla kendilerini tanımalarını sağlamak.”
“Öncelikle projeyi birlikte yürüttüğüm insanların hayatımın bir parçası olması en büyük
kazanımım. Ayrıca kendi potansiyellerimi keşfetmek ve sürekli olarak geliştirmek bana kendimi
iyi hissettiriyor.”
“Kampta vermekten çok aldığımı hissettim. En çok da huzur ve umut aldım.”
“Daha önce aldığım eğitimlerin aksine çocuklarla birlikte bu aktivitelere katılmak beni hiç
tahmin edemeyeceğim bir şekilde dönüştürdü. Şu anda kendimi çok daha sınırsız ve hayat dolu
hissediyorum.”
“Bunların yanında kızlarla birlikte daha birçok şeyi ben de deneyimledim ve ben de sınırlarımın
daha geniş olduğunu gördüm, hepsi benim için birer meydan okumaydı. Ve projedeki
koordinatörlerden de hayata dair, bakış açısına dair, hayatta duruşa dair çok fazla şey
öğrendim; projedeki gönüllülerden ise farklı yaşlarda ya da işlerde olmamıza rağmen dilersek
ortak şeyler yapabildiğimizi öğrendim.”

Farklı ve çok kültürlü paylaşımlarda bulunmak.
“Burada çok farklı insanlar, çok farklı hayatlar tanıdım ve hepsi bana bir şeyler kattı. Yeni şeyler
deneme ve kendine güvenme konusunda bir tek kızları değil, beni de çok geliştirdi.”
“Çocukluğumuzdan beri bizlere dışardan aktarılan erdemlerin (etkin dinleme, empati kurma,
paylaşım, kolektif yaşamın önemi gibi) burada vücut bulduğunu, pratiğe dönüştüğünü ve belki
de farkında olmadan birbirimize çokça şey de öğrettiğimizi gördüm. Toplum olarak iyiye,
güzele dönüşmenin zor olduğunun farkındayım; ama imkânsız olmadığını akademi bana
göstermiş oldu.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini özümsemek.
“Proje sayesinde kızlarla beraber kadın dayanışmasının önemini daha iyi kavradım, insanın
düşleriyle hayalleriyle özgürleştiğini ve kızlara öğretilen her etkinliğin onları güçlendirdiğini
gözlemledim. Onlara bu cesareti verebilmek beni de güçlendirdi.”

GÖNÜLLÜLERİN DEĞERLENDİRME FORMUNDA ANONİM OLARAK
YAPTIĞI AÇIKLAMALAR, GÖNÜLLÜLERİN KATILIMCILAR KADAR
PROJENİN HEDEFLEDİĞİ DEĞİŞİMLERDEN ETKİLEDİĞİ TESPİT
EDİLMİŞTİR. BU DURUM GÖNÜLLÜLERİN PROJENİN İKİNCİL HEDEF
GRUBU OLDUĞU GÖRÜŞÜMÜZÜ PEKİŞTİRMEKTEDİR.
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©KA 2016

h. Gönüllü Değerlendirme Anketi Sonuçları
1. Etkinlik öncesi bilgilenme
Gelmeden önce yapılacak aktiviteler hakkında yeterli bilgiye sahiptim.
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Gelmeden önce tesis ve kamp ortamı hakkında yeterli bilgiye sahiptim.
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Sporun ergenlik döneminde bedensel ve zihinsel gelişime katkısı olduğunu düşünüyorum.
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2.Katılımıcılarım gelişimi
Kampta yapılan etkinliklerin orta ve uzun vadede katılımcıların gelişimlerini etkilediğini /
etkileyeceğini düşünüyorum.
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Katılımcılar daha rahat iletişim kurmaya başladılar.
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Kızlar Atakta projesinin katılımcıların sosyal sorumluluk projelerine bakışını olumlu yönde
etkilediğini düşünüyorum.
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Katılımcıların kampın başından sonuna daha pozitif bir iletişim dili kullanmaya başladıklarını
gözlemledim.
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Katılımcıların çevre konusunda farkındalık kazandığını düşünüyorum.
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3.Gönüllülerin gelişimi
Projenin kişisel gelişimime fayda sağladığını düşünüyorum.
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Kızlar Atakta projesi ve etkinliklerinin öz güvenimi arttırdığını, beni güçlendirdiğini
düşünüyorum.

100%
80%

Kesinlikle
katılmıyorum.: 1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

2

5.4%

4
Kesinlikle katılıyorum.:
5

5

13.5%

30

81.1%

60%
40%
20%
0%

1

2

3

4

5

Kızlar Atakta projesinin sosyal sorumluluk projelerine bakışımı olumlu yönde etkilediğini
düşünüyorum.
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Aşağıdakilerden hangisini veya hangilerini ilk defa yaptınız?
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4.Proje performansı
Gönüllü proje ekibi yeterli ve ilgiliydi.
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Aktiviteler katılımcıların gelişimini hedeflemekteydi.
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Konaklanan tesis ve yapılan aktiviteler güvenliydi.
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Projenin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını düşünüyorum.
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i. Gönüllü Ağıyla İlişkilerin Devamı ve Aidiyet Geliştirme
Gönüllülük Kızlar Atakta projesinin hedeflediği değişimlerin oluşması için kritik öneme sahiptir.
5 Mayıs 2016 günü Hilton desteği ile yapılan ve yaklaşık 60 kişinin katıldığı buluşmada gönül
elçileri ve sivil toplum temsilcilerine uzun vadede projeyi takip etmeleri ve destek vermeleri
için çağrıda bulunulmuştur. Ağ kurma ve iş birliği yaparak sosyal etkiyi genişletme çalışmaları
her daim gündemdedir. Gönüllünün tecrübesinin iyileştirilmesi ve Kızlar Atakta platformunda
aidiyet hissinin yaratılması, projenin gelişmesi, yaygınlaşması için uzun vadede projenin
sürdürülebilirliğini sağlayacak en önemli faktörlerdendir. Dolayısıyla gönüllü yönetimi adına
yapılan bütün çalışmalar bu uzun vadeli hedeflere yönelik düşünülmektedir.
Bu amaçlarla gönüllüğe başvuran tüm adaylardan oluşan veri tabanına mail aracılığıyla proje
yaz dönemi hakkında bilgilendirme yapılmış, yaz dönemi gönüllülerimiz İstanbul’da
düzenlenen bir eğitim etkinliğinde bir araya getirilmiştir. Bu buluşmada birçok konu başlığı
çıkarılmış ve faaliyet konularına göre görev dağılımı yapılmıştır.
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j. Gönüllü Yönetimi İçin 2017’ye Öneriler
Gönüllü profilinde çeşitlilik: Çeşitliliğin arttırılması için gönüllü başvurularını
duyurduğumuz ağın yaygınlaştırılması
Uzun dönem gönüllülük: Bir haftalık programda gelen altı gönüllünün en az iki
tanesinin minimum 5 hafta gelmesine göre planlama yapılmalıdır. Tecrübeli
gönüllüler projede daha fazla görev alarak operasyonu rahatlatacaklardır.
Aidiyet: Aidiyet geliştirme amacıyla sosyal etkinlikler ve eğitimler düzenlenmesi
İnisiyatif alabilecek alan yaratmak: Gönüllülerin projeye istedikleri alanda destek
olabilmeleri için uygun organizasyonel yapının sunulması (sosyal medya, saha, fon
geliştirme vb.)
Referans sistemi: Daha önce gönüllülük yapmış kişilerden referans alınarak
gönüllü ağını genişletmek
Gönüllü entegrasyonu: Programın yürütüldüğü tesiste başka projeler eş zamanlı
yürütülecekse, diğer projelerin gönüllü liderlerinin Kızlar Atakta gönüllü ekibi
tarafından özellikle bilgilendirilerek, kısa oryantasyona alınması tavsiye edilir.
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12.DÜŞLER AKADEMİSİ KAŞ HAKKINDA
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 âtıl 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. “Sosyal Girişim Parkı” konseptiyle öğrencilere, kurumsal sektör çalışanlara ve
her türlü sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimciliğin temelleri/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 bölümünü de içinde kurduğu organik tarladan sağlamaktadır. Aynı
zamanda; düzenlenen çeşitli eğitim/sanat programlarından ve etkinliklerden başta Çukurbağ
köyü olmak üzere Kaş yerel halkı da faydalanmaktadır.

AKADEMİNİN EN TEMEL ÖZELLİKLERİ
A. Gönüllülük
Toplumsal değişimin en öncü ve dinamik gücü gönüllülerdir. Kısa veya uzun dönemli kaliteli
zamanını, inandığı bir girişime adayan kişiler tüketim toplum dinamiklerinin aksine çağımızın
yeni rol modelleri ve şövalyeleridir. Sosyal değişim projelerinin en önemli sürdürülebilirlik
garantisi gönüllülük programlarıdır.
B. Farklılıklara Saygı
Engelli ve engelsiz ayrımı yapmaksızın, kişileri maddi güçlerine, etnik kökenlerine ve kültürel
farklılıklarına göre ayrıştırmadan yaşamak; her türlü farklılığa saygı göstermek, bütünlüklü bir
dünya kardeşliği, eşit haklar ve fırsatlar yaklaşımımızın en güçlü ögelerindendir. Herkes için
engelsiz ve eşit yaşam bir var olma biçimidir ve “insani olan hiçbir şey bize yabancı değildir.”
C. Karşılıksız Paylaşım
Hep almak ve hep tüketmek üzerine kurulmuş olan sisteme alternatif önermek gerekir. Oysa
vermeyi de bilmek ve var olanı paylaşabilmek gerçek zenginliktir. Edindiğimiz tecrübeler,
biriktirdiğimiz bilgiler ve duygularımız karşılığını beklemeksizin paylaşıma açıktır.
D. Kültürler Arası Etkileşim
Dijital çağdayız, teknoloji iletişimi hızlandırıyor ve başkalaştırıyor. Farklı coğrafyaların ve
kültürlerin gerçekliğine tam yabancılaşmadan çapraz etkileşimlere, ortak yaşam alanlarına ve
sınır tanımayan düşlere ihtiyaç var köprüler kurmak için. Anlamlı ve üretken bir ortak yaşam
döngüsü için farklı kültürleri, yerel yaşam alışkanlıklarını, değişik beklentileri önyargısızlığın ve
tereddütsüz kabul etmenin süzgecinden geçirmek bizleri aynılaştırıyor.
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E. Pozitif Düşünce
Ekonomik krizler, işsizlik, çevre kirliliği, yoksulluk ve savaşlar dünyayı yaşanmaz bir yer haline
getiriyor her geçen gün küreselleşmiş bir etki sarmalı içinde. Mevcut sistemlerin açmazı
insanlığı karanlığa sürüklüyor. Toplumsal değişim kaçınılmaz biçimde kendini dayatıyor ve
pozitif olumlu/iyi düşünce, tüm insanlığın geleceğe umut beslemesine ve değişimin
kendisinden başlayacak olduğunu görmesine neden oluyor. Dünyada görmek istediğimiz
değişim ne ise önce biz o olalım.
F. Evrensel Tasarım
Herkes için dünyayı yeniden tasarlamak gerekiyor. “Normal” tanımlamaları ile kalıcı veya geçici
engellilik durumları yaşayan birey ve toplulukları toplumsal yaşamda yok sayan her türlü çevre
ve bina düzenlemesine, ürünlere, hizmetlere ve ayrımcılık yaratan konseptlere karşın evrensel
tasarım herkes içindir. Toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit fırsatlarla erişim esastır.
G. Yenilikçi Üretim
Teknolojideki hızlı ve devasa gelişmelere rağmen sosyal sorunlar yumağına dönüşen 21.
yüzyılın çıkış arayışında sosyal girişimcilik yeni bir alternatif sayfa açıyor. Alternatif, yenilikçi ve
sürdürülebilir girişimler yeni bir tür üretim hareketine dönüşüyor. Klasik, tutucu, resmi,
ideolojik ve tekdüze yaklaşımların yerine yenilikçi düşünce ve uygulamaların geçmesi
kaçınılmazdır. Düşünce üretiminden endüstriyel tasarım ürünlerine, bütün üretim
süreçlerinde yaratıcı ve yenilikçi sosyal girişimcilik alternatiflerini temel alıyoruz.
AYDER ve DÜŞLER AKADEMİSİ üzerine yapılmış bağımsız akademik çalışmalar için:

DÜŞLER AKADEMİSİ KAŞ ORGANİZASYONU`NUN
KATILIMCILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yüksek Lisans Proje Raporu, EVREN KOÇ
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BİR SOSYAL GİRİŞİMİN TOPLUMSAL
DEĞİŞİM LİDERLİĞİ – AYDER VE DÜŞLER
AKADEMİSİ, Serah Bahadırlı ve Seda Gül
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13.KA 2020 VİZYONU VE STRATEJİK HEDEFLERİ
FAZ 1: Tanışma / 2015
Sorunu tanıma
Program oluşturma
Hedef kitleye ulaşmak
Kaynakların tespiti
Gönüllülerin eğitimi
Eğitmenlerin seçimi ve eğitimi
Uygulama alanı hazırlıkları
Eko sistemi (yerel/ulusal) oluşturmak
Uygulamaya geçiş
İzleme ve değerlendirme
Teori-pratik uyumluluğu
Memnuniyet ve değişim çemberi
Sonuç çıktılar
FAZ 2: Olgunlaşma / 2016-17
Proje vizyonunu yenileme ve geliştirme
Stratejik hedeflere yönelik kadın çalışmaları
Kurumsal yapının güçlendirilmesi
Yeni eko sistem / Kadın ve gençlik ağları
Hedef kitlenin çeşitlendirilmesi / Zenginlik
Yeni kaynakların aktivasyonu
Eğitim programlarının yeniden yapılandırılması
Uygulama alanlarının yaygınlaştırılması
Ekip – Eğitmen- Gönüllü üçgeninin güçlendirilmesi
Kış programı pilot uygulama
Sosyal etki değerlendirmesine giriş
o Değişim hikayeleri
o Hedefler, çıktılar, sonuçlar
o İzleme ve değerlendirme
o Fokus grup çalışması
o Öznel iyi oluş
o Katılımcı ve gönüllü anketleri ve analizleri
o Görsel arşivleme
o Performans değerlendirme
Yerel /ulusal kampanya hazırlıkları
Finansal sürdürülebilirlik yaz programı pilot çalışma
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FAZ 3: Liderlik / 2018-20
Yeni kurumsal yapının hayata geçirilmesi / 2020 ekibi
Ulusal deklarasyon / Genç kızları güçlendirme prensipleri
İç tüzük çalışması / KA ilkeleri ve hedefler güncellemesi
Ulusal ve uluslararası kadın ve gençlik ağları ile kurumsal ilişkiler kurma
Yerel-Ulusal-Küresel kalkınma gündemi ile entegrasyon
Finansal sürdürülebilirlik organizasyonuna geçiş
1-2.faz saha uygulamalarının yaygınlaştırılması
Yeni eğitim programlarının uygulamaya sokulması
Ulusal kampanyaların örgütlenmesi
Ulusal genç kızlar ve kadınlar buluşması
Uluslararası kampanyalara ve buluşmalara aktif katılım
Gönüllü elçilik programının sistemleştirilmesi
Ablalık programının ve eğitim içeriğinin sistemleştirilmesi
Uluslararası gönüllülük değişim programlarına katılım, akreditasyon
Kariyer havuzu / İşe yönlendirme
Sosyal değişim için kadın liderlik programına giriş
Sosyal etki raporu lansmanı
o Birinci 5 yıllık değişim raporu
o Başarı hikayeleri
o Kitaplaştırma
o Belgesel film

2020’Lİ YILLARA GELDİĞİMİZDE KA ÖRGÜTSEL YAPISI, KENDİ İÇİNDEN
YETİŞEN GENÇ KIZ VE KADINLARIN YÖNETTİĞİ BİR ORGANİZASYONA
DÖNÜŞECEKTİR. ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMDA SÖZ SAHİBİ,
KAMU POLİTİKASI SÜREÇLERİNİN AKTİF BİR ÜYESİ, SEKTÖRÜN GÜNDEM
BELİRLEYİCİ LİDERLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR. KONSEPT ARTIK
SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ KANITLAMIŞ, ÖRGÜTSEL DEVAMLILIĞI KADIN
SORUNU DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DEĞİŞİK FORMATLARDA, ESNEK VE
DİNAMİK YAPIYA SAHİPTİR.
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14.AYDER KADINLARIN GÜÇLENMESİ PRESİPLERİ’Nİ KABUL EDER

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ortaklık
İnisiyatifi tarafından duyurulmuştur. Tüm
dosyayı okumak için
QR kodu tarayabilir ya da tıklayabilirsiniz.
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15.VİDEO & FOTOĞRAF ARŞİVİ
2015 ve 2016 yaz programlarında yaklaşık 15bin fotoğraf çekilmiş, binlerce saat profesyonel
video kaydı alınmış ve arşivlenmiştir. Youtube Kanalı’nda bulunan aşağıdaki seçilmiş videoları
izlemek için QR kodu tarayabilir ya da tıklayabilirsiniz.
www.youtube.com/kizlarataktaorg

Keşif Dalışı
Deneyimi

Gönüllülük
Deneyimi

Katılımcı, Ekip
Deneyimi

Yelken Deneyimi

Sanat Atölyesi
Deneyimi

Bisiklet Deneyimi

Doğa Yürüyüşü
Sırasında

Akademide
Takım Oyunu

Kişisel Gelişim
Atölyesi

Sabah Sporu ile
Günaydın

Keşif Dalışından
Kısa Video

Düşler Akademisi
Sahne Deneyimi

Dans Atölyesi
Kısa Gösteri

Savunma
Sanatları Atölyesi

Yüksek Parkur
Deneyimi

Düşler Akademisi
Öncesi Sonrası
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16.KIZLAR ATAKTA PROJESİ GELECEK YIL İÇİN ÖNERİLER
Proje Ekibinin Program sonunda yaptığı değerlendirme sonucunda 2015 ve 2016 yaz
programlarında öne çıkan “sınırlılıklar” ve yeni öneriler belirlenmiştir. Projenin sosyal etkisine
gelecekte doğrudan etki edeceğini düşündüğümüz ve ergenlik dönemindeki genç kızlarla farklı
projeler yürüten ilgili kurum/kuruluşlara vaka örneği olmak adına etki raporunda yer
verilmiştir. Performans sınırlayıcı bu durumların sonraki senelerde kaldırılması için gerekli
önlemlerin alınması önerilmektedir;
ÖNERİ 1:
“Kızlar Atakta Programı Gönüllülük Projesi” yapılan yaz dönemi eğitimleri sırasında
katılımcılardan en çok gelen talep bu olmuş, yapılan anket ve birebir görüşmelerde akademiye
gönüllü olarak katılma talebi dile getirilmiştir. Her gruptaki katılımcı genç kızların eğitimleri
sırasında takındıkları tavır ve benimsedikleri davranış modeli de “çalışan”, “katkı sağlayan”,
“üretim süreçlerine pozitif değer katan” birey şeklinde olmuştur. Akademinin hizmet üretim
şeklinin gönüllülük üzerine kurulması ve hizmet alanla verenin bu anlayış üzerinden yaşaması
programın güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Yemekhanenin temizliği, işleyiş şekli,
diğer engelli gruplarla entegrasyon ve diğer gruplardaki engelli katılımcılara hizmet üretilmesi
iç içe geçmiş, Kızlar Atakta katılımcıları bu hizmeti üreten doğal gönüllüler olarak süreci
yaşamıştır.
Dolayısıyla gelen geri bildirimlerde katılımcı genç kızların akademi içinde daha sonra gönüllü
olarak yer almak istemesi altı çizilerek belirtilmiştir. Gönüllülük açılımı ise hem engelli
gruplarının ücretsiz kamp yapmasına destek olmak hem de Kızlar Atakta programının gönüllü
ablalarından biri olmak şeklindedir.
-

Staj Programı
o Sosyal Hizmetler konusunda öğrenim görenler
o Psikoloji ve rehberlik, danışmanlık alanında çalışan öğrenci ve/veya
mezunlar
o Akademinin belirleyeceği özel hizmet alanları (gastronomi öğrencileri gibi)
o BESYO öğrencileri ve mezunları
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-

Kısa ve Uzun Süreli Gönüllülük
o Haftalık: Kızlar Atakta veya Alternative Camp proje gruplarına katılan,
tecrübeli olduğu alanda destek veren kısa süreli gönüllüleri içerir. 18 yaşını
doldurmuş Üçüncü sektör ve kamu kurum/kuruluş paydaşlarıyla işbirliği
içinde belirlenecek gençler gruplar halinde kabul edilir.
o Aylık: Düşler Akademisi yerleşkesi içindeki tüm ihtiyaçları kapsayan fakat
bireyin katılımı sırasında görev tanımı belirlenmiş, uzun süreli gönüllü
destek faaliyetlerini içerir. 18 yaş üstündeki erkek/kadın gönüllü adaylarını
kapsar. Bu gönüllülük programına katılan tüm gençler “be the change”
liderlik eğitim programına ücretsiz olarak katılmak durumundadır.

-

Uzman Gönüllüler
o Ritim eğitimi, yüzme dersi, müzik, dans gibi atölye çalışmalarını hazırlayıp
geliştirebilecek yetkinlikteki uzman deneyiminde kişilerin kabul edildiği
gönüllülük şeklidir.

ÖNERİ 2:
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç kızların kaldıkları sevgi evleri, yurtlar ve enstitüler
programın uzun vadeli sürdürülebilir etkisini arttırmak amacıyla Kızlar Atakta program
koordinatörlerinin organize ettiği dönemsel kişisel gelişim atölyelerine ev sahipliği yapabilir.
Bu atölyeler kamuya bağlı sosyal hizmet uzmanlarının eş güdümünde ve katkısıyla kısa süreli,
en fazla iki gün şeklinde ve hafta sonu olarak programlanabilir. Böylece ilgili kuruma bağlı
gençlerin tam katılımı sağlanabilir.
ÖNERİ 3:
Kamu paydaşları tarafından belirlenen illerin ve katılımcı grupların seçilme kriterlerinin proje
ortakları ile geliştirilmesi, faydalanıcı bireylerin ve katılımcı gözlemci personelin motivasyonu
açısından önem arz etmektedir. Kişisel gelişime daha açık ve programa ilgi duyan personelin
katılımcı bilgilendirmesi ve motivasyonunda etkisinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Yaz
programı başlamadan katılımcı illerden yöneticiler ya da uzmanlar Düşler Akademisi Kaş
tesislerinde hazırlık semineri kapsamında 2 gün ağırlanabilir. Bu seminerde hem Kızlar Atakta
programının detaylarını hem de operasyon biçimini öğrenecek olan sorumlu yöneticilerin,
bölgelerine döndüklerinde program amacına en çok uyan katılımcı genç kızları seçme şansı
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olacaktır. Seminer programı içeriğinde “genç kızları güçlendirme” hedefleri yanı sıra “engelli
sorununa doğru yaklaşım” eğitimi AYDER tarafından verilecektir.
ÖNERİ 4:
2017 yaz programı kapsamında sevgi evleri, yurtlar gibi merkezlerden katılımcı kabul edilmesi
proje hedefleri açısından öncelik olmalıdır. Proje ekibi alt yaş sınırının 14’e yükseltilmesi
gerektiğini düşünmektedir. Kısacası hedef kitle tanımında revizyon yapılarak 14-18 yaş ergenlik
dönemindeki genç kızlar programa davet edilebilir.
ÖNERİ 5:
Sosyal dezavantajlı devlet koruması altındaki katılımcıların yanı sıra 2017 yaz programına
paralel bireysel başvuruların kabul edileceği sınırlı kontenjana sahip ücretli programın pilot
çalışmasına başlamak, projenin sürdürülebilirliğini ve finansal özgürlüğünü kazanması
açısından önerilmektedir.
ÖNERİ 6:
KA ekibi, eğitim başlığı altında yaptığı çalışmaları sistematikleştirerek yazıya dökmektedir.
Biriken bu çok değerli saha deneyimlerini kalıcı eserler yani yayınlar, kitaplar, raporlar halinde
açık kaynak olarak kamuyla paylaşmayı taahhüt eder. Gönüllü tasarımcıların destek verdiği
yayınların, gözden geçirilerek eğitim dokümanı olarak basılması önerilmektedir.

- SON-
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twitter.com/kizlaratakta

facebook.com/kizlaratakta

instagram.com/kizlaratakta

youtube.com/kizlarataktaorg

info@kizlaratakta.org
www.kizaratakta.org
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