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Kızlar Atakta Projesi ile tanışıklığım neredeyse bir yıllık 
zamana denk geliyor. Bu bir yılın sonunda projenin etkisini 
anlamaya ve anlatmaya çalıştığım, elinizde tuttuğunuz bu 
raporu yazma sürecim hem bir araştırmacı hem de bir kadın 
olarak kişisel tarihimin önemli bir parçasını oluşturuyor.  

Önsöz yazmayla ilgili düşünürken her seferinde, kampta 
katılımcı gözlem yaparken yaşadığım deneyime geri döndüm. 
Bu geri dönüşlerin tesadüfi olmadığını, bir anlamı olduğunu 
düşündüğüm için buraya, proje hakkında değil bir kadın 
araştırmacı olarak gözlemlerim ve kendim hakkında notlar 
düşmeye karar verdim. Notlarım aslında sosyal etkinin 
sınırlarının tahmin edilemezliği hakkında da sizlere fikir 
verecektir. 

Proje ekibi ile ilk görüşmemizde benden istedikleri öncelikli 
şeylerden biri düzenledikleri haftalık kamplardan birine 
katılmamdı. Ne demek istediklerini kampta kaldığım ilk günün 
sonunda anladım. Kızlar Atakta, Türkiye’de kendilerine yönelik 
neredeyse hiç proje üretilmeyen bir hedef gruba, hassas ve 
kırılgan bir grup olan genç kızlara; daha da spesifik olarak, 
devlet koruması altında yaşayan genç kızlara yönelikti. Bunu 
teorik olarak biliyordum, ama kâğıt üzerindeki bu ifadenin 
ne demek olduğunu katılımcı kızlarla kampta karşılaştığımda    
tam olarak anladım. Projenin etkisini öncelikle hedef kitlesi 
yaratıyordu. Psikolojik olarak oldukça dikkatli olunması 
gereken, bürokratik olarak ulaşılması zor bir grupla çalışılması 
projeyi benzerlerinden bir adım öne çıkarıyordu ve böyle 
hassas ve özel bir grupla çalışma konusunda Kızlar Atakta 
2015’ten bu yana önemli bir deneyim, bilgi ve beceri 
kazanmıştı. 

Kamp esnasında ilgimi çeken diğer şeyler kamp alanının 
dizaynı, gönüllü seçimi, gelen gönüllülerin adanmışlıkları, 
kamptaki iş bölümü, toplumsal cinsiyet kodlarının olabildiğince 
sıfırlandığı ortamdı. Sosyal etki çalışması sırasında yaptığım 
birebir görüşmelerde bir gönüllü, kamp ortamını ‘dizayn 
edilmiş deneyim’ olarak tanımlıyordu; gerçekten de alanın 
tüm atmosferi, genç kızların hayatları boyunca yaşadıkları 
damgalanma ve değer görmeme durumunun tam aksini 
yaratacak şekilde kurgulanmıştı. Kampta kızlar normalleşiyor, 
toplumsal cinsiyet açısından kendilerini daha eşit hissediyor 
ve rol model olarak gördükleri gönüllüler arasındaki eşit ilişki 
aracılığıyla da kadın olmanın “güçsüz” veya “ikinci sınıf” demek 
olmadığını deneyimliyordu. Ayrıca kamptaki farklı etkinlikler 
ve gönüllü çeşitliliği sayesinde engellilerle, yabancılarla, 
mutfak işi yapan erkeklerle, yük taşıyan kadınlarla tanışıyor, 
birlikte üretiyor, başta mesafeli yaklaştıkları şeylere “yaparım” 
demeye başlıyor, dedikçe de bedenleri daha dik, sesleri daha 
gür oluyordu. 

Kampta ilgimi çeken şeylerden biri de gönüllülerdi. . Hepsi çok 
güçlü, başarılı kadınlar olan gönüllülerle yaptığım görüşmeler, 
projenin en az genç kızlar kadar   gönüllüleri de etkilediğini 
gösterdi. Gönüllüler de en az katılımcılar kadar özgüven 
kazanarak, toplumsal cinsiyet konusunda daha eşitlikçi 
düşünmeye başlayarak, “yapabilirim” diyerek ayrılıyordu 
kamptan. Yani bu proje de yalnızca kızlar değil ‘Kadınlar da 
Atakta’.

Yürüttüğüm sosyal etki çalışmasında, projenin değişim 
teorisinde tanımladığımız sonuçlara/değişimlere odaklandım, 
raporda bunu tüm ayrıntısıyla bulabilirsiniz; ama bu projenin 
gücü tam da yukarıda saydığım beklemediğimiz etki 

Sosyal Etkinin Sınırları ya da Sınırsızlığı
alanlarından geliyor. Sosyal etkinin sınırlarının ne kadar 
genişleyebileceğinin en iyi örneklerinden birini oluşturuyor 
Kızlar Atakta. 

Bir kadın araştırmacı olarak Kızlar Atakta’nın etkisini 
anlamaya çalışmak, bir tarafıyla kendi genç kızlığıma yaptığım 
bir yolculuğa da dönüştü. Karşılaştığım kızların bakışlarında, 
duruşlarında, utangaçlıklarında, karşılaştığım onlarca 
cinsiyetçi ve adaletsiz muameleyi ve kısıtlayıcı tavrı gördüm. 
Onların “yapabilirim” demeleri beni de yapabilir kıldı. Gönüllü 
kadınların proje sayesinde ortaya çıkan farkındalıklarını 
paylaştım, onların yol hikayelerinde yolculuk planı yaptım. Bir 
gönüllünün söylediği “dünyanın her yerinde kadınlar yalnız 
yolculuk yapıyor” sözü katılımcılar kadar benim de gücüme 
güç kattı ve yalnız olmadığımı hissettirdi. Kısacası bir kadın 
araştırmacı olarak kimliklerimi birbirinden ayırmadan hem 
güçlenerek hem de güç katarak tamamladım Kızlar Atakta 
Projesi’nin sosyal etki değerlendirmesini.  

Kızlar Atakta, genç kızlar için daha eşit bir dünyanın var 
olabileceğini, belirli süreli bir kampla kanıtlıyor. Ben de bu 
raporla, Türkiye’de genç kızların eşit bir dünyaya uyandığı 
günlerin sayısının artmasına küçük bir katkı sunmuş olmayı 
diliyorum.

Tuba Emiroğlu
Sosyal Etki Danışmanı/Araştırmacı
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Sosyal Sorumluluk Projesinden Erken Aşama Sosyal 
Girişime Dönüşüm

Hızla devinen sivil toplum dünyasında bugünlerde en çok 
duyduğumuz kavram “sürdürülebilirlik”. Hareket kabiliyeti 
kısıtlanmış, küçülmüş bir eko-sistemde sürekli tekrarlanan, ışıl 
ışıl parlayan, kocaman kocaman bahsedilen, konuştukça hem 
konuşanı hem konuyu cilalayan, içimize su serpen mucizevi 
bir kelime! Sivil toplumla da bitmiyor, iş dünyasının da yıldızı 
“sürdürülebilirlik”. Her türlü ulusal, uluslararası devlet, kurum ve 
kuruluşun da en kıymetlisi durumunda. Şükür ki, bilginin az da 
olsa işe yaradığı bir dönemdeyiz; insanlık dört koldan Dünya 
yok olmasın, dönüşüne devam etsin, biz insanlar da yaşadıkça 
yaşayalım istiyoruz. Ve nihayet öyle veya böyle olumlu, umut 
verici bir ajanda olarak Birleşmiş Milletler ’in sürdürülebilirlik 
hedefleri(SDGs) var karşımızda.

Bense “sürdürülebilirliğe” olan bu ilginin ana sebebi olarak salt 
siyasi/politik/ekonomik iklimin gösterilmesini doğru bulmuyorum. 
Üçüncü sektörde aksiyon alanların her zaman en büyük 
beklentisi başladığı projelerin/işlerin kalıcılaşması, Dünya’nın 
daha iyi bir yer olarak varlığını koruması, iyi şeylerin sürüp gitmesi 
değil midir? Sivil toplumcu insanlar için değişmeyen tek şeyin 
değişim olması gibi apaçık bir gerçek var önümüzde; devlet 
aygıtları haricinde organize olan her girişim(NGOs) öyle veya 
böyle sert iklimleri göze almış, mücadeleci aktörlerden oluşur ve 
herkesin derdi kalıcı değişimler başarmak, iz bırakmak, o izin takip 
edildiğini, geleceğe taşındığını bilmektir. Bazıları engelliler için, 
bazıları kadınlar için, bazımız eşit kalkınma için, bazılarımız temel 
haklar ve özgürlükler için…onlarca alanda milyonlarca gönüllü ve 
profesyonel insan “sürüp giden iyi etkiler” için, “olumlu gelecek” 
için çalışıyor. 2030’dan sonra, 17 tane renkli kutucuk siyasal/
ekonomik ajandalardan çıksa da biz çalışmaya devam edeceğiz.

Sosyal Sorumluluk Projelerinin “Sürdürülebilirlik” Paradoksu

Sosyal bir sorunu çözmek istiyorsunuz. Fikriniz var, kaynağınız 
yok. Projelendirip fon/kaynak arayışına çıkıyorsunuz. Aklınızda 
tek bir şey var, o da sosyal fayda yaratmak. Yazıp, çiziyor, 
planlıyorsunuz, eyleme geçmeniz için destek de buluyorsunuz 
ve bir anda sahadasınız; dağ gibi sorunların arasında toplumsal 
dönüşüme katkı sağlamak için mücadele eden Don Kişot’lar ekibi 
olmuşsunuz. Mutlusunuz. 

Zaman, acımasız yıpratıcılığını devreye sokuyor ve bir gün geliyor 
siz de, ekibiniz de, kaynaklarınız da bitiyor. Değişim yolunda 
yaptığınız her şey için müteşekkirsiniz, “fakat her güzel hikayenin 
bir sonu var” diyerek, konuyu kapatıyorsunuz. Kederli bir veda 
hazırlığındasınız. Mutsuzsunuz.  

Soru(n) şu; bir proje, “projecilik” oynamayı nerede sonlandırmalı? 
Kendi içindeki tekrarlarını bir kenara iterek “sürdürülebilir” bir 
kuruma nasıl dönüşmeli? Dönüşmeli mi? Kızlar Atakta Projesi’ne 
başlarken bu açmazla(paradoksla) bir gün karşılaşacağımı 
çok iyi biliyordum. Soruyu sorma cesaretinin, cevabını bulma 
pratikliğinden önce geldiği durumlardan biri daha, diye 
düşünüyorum. Gizemli cevabı bulmak için yola çıkmak… Hiç de 
kolay değilmiş. “Tamam mı, devam mı?” gibi, “siyah mı, beyaz mı?” 
gibi soğuk ve ikili bir tercihe zorluyor sizi. 

Sosyal Etki Yatırımları ve Kapsayıcı İş Modeli

Proje fikri bulmak, geliştirmek, yazmak, o yenilikçi fikrin etrafında 
insanları örgütlemek, ilk tohumu atmak, motoru ateşlemek, 

Dört yılın ardından Kızlar ATAKTA!
zamanın ruhuna uygun sosyal değişimin öncüsü olmak… 
Bütüncül baktığınızda tüm bunlar sivil toplum emekçilerine, 
değişim aktörlerine yetmez mi? Belki de yetiyordur… Bir misyonu 
tamamlayıp sonrakine geçmek, döngünün kendisi olmak...

Okuyacağınız bu raporun kendisi yukarıdaki soruya bizim 
cevabımızı veriyor. Dört sene sonunda biriktirdiğimiz tecrübenin 
sosyal/toplumsal değişimdeki etkisini anlatmaya, biraz da 
kanıtlamaya çalışırken, için için “yetmez” diye haykırıyoruz. 
Döngünün kendisi olmamak için geleceğe yatırımın en önemli 
bileşeni “sosyal etki”miz oluyor, bitmemeli, devam etmeli diye 
çaktıkça çakıyoruz sinyalleri satır aralarında. Bağımsız bir 
profesyonelin gözünden “Kızlar Atakta sürecinde bunları yaptık 
ve bu oldu”, “şunu başardık ve şu değişti” demek istiyoruz. Kendi 
kendimizle tuhaf bir gurur yaşarken, dışarıdan da iki kelam güzel 
şeyler ya da yapıcı eleştiriler duymak umudundayız. Günün 
sonunda, onlarca destekçisi, sponsoru, gönüllüsü ve kaynak 
yaratan kurumları olmasa bunlar başarılamazdı. Peki bu karşılıksız 
kaynaklar sonsuza kadar yanınızda olmayacaksa ve bir gün gelip 
de yılların biriktirdikleri kıymetli sayılmazsa ne yapacaksınız? 
Yarattığımız sosyal etkinin giderek büyümesi, kurduğumuz 
yapıların giderek güçlenmesi, iç dinamikleriyle sürekli sosyal 
değişimi besleyen girişimler yaratabilmek bu kadar karmaşık 
olmamalı diye düşünüyorum.

Biz yolumuza zor olanla devam etme kararı verdik. Gelecekte 
her yönden bağımsız, yaratıcı, yeni ekonomiye “iyi” alternatifler 
sunan, açık kaynak iş modeli ile kopyalanabilir, sosyal etkisinin 
katlanarak büyüdüğü bir yapı kurmak için adımlarımızı atıyoruz. 
KA yeni hedeflerine doğru; tam bağımsız kapsayıcı iş modeliyle, 
erken aşama bir sosyal girişim olarak, her zaman olduğu gibi 
sizlerin katkısıyla emin adımlarla yürümeye devam edecek. 

İyi ki varsınız…

Alper Akça
Kurucu Proje Koordinatörü
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Sosyal Dezavantaj: Bir bireyin yetenekleri ile değil kimliği veya ait olduğu grupla değerlendirilmesi ve bu kimlik ve/
veya grup sebebiyle etnik, ırksal veya kültürel dışlanmaya, etiketlenmeye maruz kalması.

Özgüven ve Özsaygı: Genç kızların spor yoluyla yeteneklerini, kapasitelerini, sınırlarını bilip bu bilgiyi eyleme 
geçirebilme yetilerinin artması ve kendileriyle olan ilişkilerinde değerlilik ve yeterlilik duygusunun artışı. 

Kendine Dair Farkındalık: Genç kızların, doğa sporlarıyla güvenli ortamlarda risk alarak kendi güç, potansiyel, 
duygu ve düşüncelerinin farkına varmaları ve veya kendilerini keşfetmeye daha açık bir hale gelmeleri. 

Yeniliğe Açık Olma: Genç kızların, bir haftalık kamp süresince ilk defa deneyimleyeceği birçok etkinliğe katılarak, 
sonrasında karşısına çıkacak yeni deneyimlere karşı yaklaşımında pozitif bir değişim yaşamaları.

Toplumsal cinsiyet eşitliği: Kızların-kadınların fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde de var olabileceğini 
görerek ve yaşayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirebilmeleri. 

Grupla hareket etme ve liderlik: Kızların, diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla grup halinde hareket etme 
becerilerini ve liderlik becerilerini geliştirmeleri. 

Toplumsal Duyarlılık: Kızların, kapsayıcı, eşitlikçi ve gönüllülüğe dayanan bir ortamda yaşamanın getirdiği deneyimle 
toplumsal duyarlılık kazanmaları.

İletişim: Katılımcıların günlük yaşamlarında ilişkilerini olumsuz etkileyen iletişim hatalarını fark etmeleri, güçlü ve 
etkili iletişim yöntemlerini öğrenmeleri. 

Farklılıklara Saygı: Farklı gelişen (engelli) ve farklı ekonomik/sosyal çevrelerden gelen bireylerle birlikte yaşama 
deneyimi sonucu farklılıklara saygı duymaları. 

Hedef Belirleme: Geleceğe dair hedef belirleyebilmeleri ve bu hedefe erişmek için atacakları adımları oluşturmaları. 

Doğa Bilinci: Doğada yaşamayı deneyimleyerek ve ekoloji atölyelerine katılarak doğa bilincini kazanmaları.

Kızlar Atakta Sözlüğü

6
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2015 yılından bu yana devam eden ve 12-18 yaş arası, sosyal dışlanmaya maruz kalmış dezavantajlı genç kızların 
spor, doğa ve takım çalışması yoluyla zihinsel ve fiziksel kapasitelerini artırmayı hedefleyen “Kızlar Atakta Projesi”  
dördüncü yılını tamamladı. 

Kızlar Atakta Projesi, genç kızların kendilerine güvenlerini en çok kaybetme riski taşıdıkları ergenlik dönemine 
odaklanmakta ve özgüven, temel yaşam becerileri ve toplumsal cinsiyet, toplumsal duyarlılık gibi konularda genç 
kızları güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Projenin yola çıkış amacı klasik eğitim sisteminin yetersiz kaldığı kimi kişisel gelişim alanlarında destekleyici/
tamamlayıcı olmaktır. Proje kurgulanırken yukarıda sayılan özgüven, temel yaşam becerileri, toplumsal cinsiyet ve 
toplumsal duyarlılık alanlarında erken yaşta yönlendirilmenin önemli bir değişim yarattığı düşünülmüştür. 

Kızlar Atakta Projesi fiziksel gelişimi ve temel gençlik gelişimini hedefleyen faaliyetler aracılığıyla yürütülmektedir. 
Proje kapsamında farklı etnik gruplardan, kültürlerden ve sosyo-ekonomik gruplardan gelen genç kızlar, birer haftalık 
kamplarda  biraraya gelir ve kendileri için hazırlanmış programı tecrübe ederler. 

Tamamen deneyimsel öğrenme metotlarına göre dizayn edilmiş kamp programı oryantiring (doğada yön bulma), 
kampçılık, koşu, yüksek parkur, keşif dalışı, açık denizde yüzme, bisiklet, doğa yürüyüşü, yelken kullanımı, savunma 
sanatları gibi sportif aktivitelerin yanı sıra dans, resim, yaratıcı drama, geri dönüşüm, atık malzemelerin kullanıldığı 
üretim atölyeleri gibi sanatsal ve kişisel gelişim faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca programda “iletişim”, “hedef belirleme”, 
“toplumsal cinsiyet” gibi üçer saatten oluşan modüller de eğitmenler tarafından katılımcılara sunulmaktadır. 

Alternatif Yaşam Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de 
desteklediği proje EMpower Vakfı’nın hibe fonu katkısı ile Düşler Akademisi Kaş Tesisleri’nde hayata geçirilmektedir. 

Elinizde tuttuğunuz bu rapor Kızlar Atakta projesinin geçtiğimiz dört yıl yaratmış olduğu değişimi ortaya koymak 
amacıyla yazılmıştır. Bu raporla hem projenin her yılını ayrı ayrı değerlendirmek, hem de genel bir değerlendirme 
sunmak hedeflenmektedir. Bu raporun nihai olarak projenin yarattığı pozitif etkisini artırmasına, gelecek yıllar için 
dersler çıkarılmasına ve benzer projeler için öneriler geliştirmeye katkısının olması arzulanmaktadır.  

Söz konusu projenin geliştirilebilir yanlarının ortaya konması ve gelecekte projenin etkisinin en üst düzeye çıkarılabilmesi 
amacıyla proje ekibi bağımsız bir uzmanla çalışmış ve bu rapor hazırlanmıştır.

Giriş

7
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Devlet koruması altında yaşayan kız çocukları 233

Çiftçi ailelerinin kız çocukları 28

Mevsimlik tarım işçisi kız çocukları 24

Koruyucu ailelerden gelen kız çocukları 84

Meslek lisesinde okuyan kız çocukları 11

Kadın kooperatifi üyesi ailelerin kızları çocukları 23

TOPLAM (2015-2018) 403

Tablo 1: Katılımcı Sayısı ve Alt Kategoriler

Kampa katılan kızlar ortaokul düzeyinde eğitimlerine devam etmektedir. Farklı bölgelerden ve ekonomik seviyelerden 
gelen katılımcı kızların ortaklaştıkları en büyük dezavantaj ise cinsiyetlerinden ötürü karşılaştıkları dışlanma, 
etiketlenme, eşitsiz muamele ve fırsat eşitsizliğidir. Bunların sonucunda özgüven, temel yaşam becerileri, toplumsal 
cinsiyet eşitliği algısı negatif yönde değişir.

Kamp programı

Kızlar Atakta Projesi’nin 6 gün süren kampları boyunca 15 farklı etkinlik ve 5 farklı kişisel gelişim eğitimi uzmanlar 
tarafından uygulanmaktadır. Sabah 07.00’de başlayan kamp programı çok sayıda etkinlikle her gün akşam 22.00’ye 
kadar devam eder. Kamp programı oldukça detaylı ve incelikli şekilde dizayn edilmiştir. Her bir aktivitenin günü, süresi 
ve kim tarafından verileceği, etkiyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla uzmanlarca dikkatle seçilmiştir. Başka bir ifade 
ile kampta gerçekleştirilen her aktivite, değişim teorisinde göreceğiniz değişim hedefleriyle eşleşmekte ve pozitif 
değişimleri gerçekleştirmeye yönelik olarak seçilmektedir. 

Bir haftalık kampı kısaca özetlemek gerekirse; Kızlar Atakta katılımcıları kamp boyunca çadırda matın üstünde uyur 
ve her sabah spor yaparlar. Kızlar bir haftalık kamp süresince  yüzme, tüplü dalış, tekneden atlama, yelken ve kano 
gibi deniz aktiviteleri ile gece doğa yürüyüşü, oryantiring, bisiklet sürme ve duvar tırmanışı gibi açık hava etkinliklerini 
deneyimlerler. Ayrıca dans eğitmenleri eşliğinde dans edip, grup gösterisi hazırlarlar, perküsyon aletleriyle ritim 
yapmayı öğrenirler. Ekolojik yaşam hakkında projeler üretip, aşırı tüketim alışkanlıkları üzerine konuşurlar. Savunma 
sanatları atölyesinde kendilerini korumanın yollarını öğrenmeye başlarlar. Son olarak iletişim, hedef belirleme, cinsel 
gelişim gibi alanlarda gerçekleştirilen kişisel gelişim atölyeleri ile kızların hedeflenen değişimleri kazanmaları amaçlanır. 

Kızlar Atakta Projesi ile ilgili olarak söylenmesi gereken önemli bir nokta da projenin gönüllülük üzerine kurulu bir 
sistemle işlemekte olduğudur. Kızlar Atakta programına her hafta rol model 6 gönüllü kadın katılmaktadır. Program 
sürecinde kamp alanında konaklayıp, tüm etkinliklere katılıp, rol model olurken kendileri de bir değişim geçirmektedirler. 
Kızlar Atakta bu yönüyle sadece katılımcı genç kızların güçlendirilmesi değil, gönüllü kadınların ikincil hedef grubu 

Proje Hakkında

Projenin Hedef Kitlesi

Kızlar Atakta Projesi en genel ifade ile 12-18 yaş arası dezavantajlı genç kızları hedeflemektedir. Türkiye’de genç 
kızların sahip olduğu dezavantaj biçimlerinin oldukça çeşitli ve yaygın olmasının sonucunda projenin hedef kitlesi 
de sabit bir grup olmaktan çıkmış ve çeşitlenmiştir. 

Proje başından bu yana yoğun olarak devlet korumasında yaşayan kız çocukları ile çalışmış ve bu konuda önemli 
bir uzmanlık edinilmiştir. Bunun yanı sıra ailesi olan ancak ekonomik dezavantaja sahip kız çocukları ile mevsimlik 
tarımda işçi olarak çalışan kız çocukları da projede yer almıştır.

Projenin hedef kitlesi şu şekilde incelenebilir: 
 • Devlet koruması altında yaşayan ve Çocuk Evi, Sevgi Evi veya Çocuk Destek Merkezleri’nden gelen genç kızlar
 • Koruyucu aile ile yaşayan genç kızlar
 • Ailesiyle birlikte yaşayan ancak ekonomik dezavantajlı genç kızlar 
 • Yaşadıkları yer dolaysıyla pek çok imkana erişmekte kısıtları olan sosyal dezavantajlı genç kızlar 
 • Mevsimlik tarım da çalışan genç kızlar. 

Projeye dört yılda 27 ilden 403 genç kız dahil olmuştur. Katılımcıların dağılımı şöyledir:
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2015 yılından bu yana süren Kızlar Atakta Projesi, sosyal dışlanmaya maruz kalmış dezavantajlı genç kızların spor, doğa 
ve takım çalışması yoluyla zihinsel ve fiziksel kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Proje, genç kızların kendilerine 
güvenlerini en çok kaybetme riski taşıdıkları ergenlik dönemine odaklanmakta ve özgüven, temel yaşam becerileri ve 
toplumsal cinsiyet, toplumsal duyarlılık gibi konularda genç kızları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kızlar Atakta’nın Değişim Teorisi

Sosyal etki araştırmasının ilk adımı olarak Kızlar Atakta Projesi’nin değişim teorisi proje ekibi ile birlikte belirlenmiştir. 
(Değişim teorisi tablosu için bkz. Ek-1) Buna göre Kızlar Atakta Projesi fırsat eşitsizliği yaşayan ve risk altında olan 
genç kızların, fiziksel gelişimi ve temel gençlik gelişimini hedefleyen, temel becerileri kazandıran faaliyetler 
aracılığıyla, kendi güçlerini, potansiyellerini keşfederek kendileri için tanımladıkları başarıyı yakalamalarını 
hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için genç kızların özgüvenlerini, toplumsal duyarlılıklarını ve temel yaşam 
becerilerini artırmayı, ayrıca toplumsal cinsiyet algılarını daha eşitlikçi yönde değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Kızlar Atakta Projesi’nin ana hedef grubunu bugüne kadar devlet koruması altında yaşayan kız çocukları oluşturmuştur. 
Ancak, ilgili bakanlığın yaklaşımı ve prosedürleri gereği geçmiş yılların katılımcılarıyla tekrar iletişim kurmak oldukça güç 
olmuştur. Benzer bir zorluk geçmiş yıllarda kurum gözlemcisi olarak kampa gelmiş bakanlık personeline ulaşmakta da 
yaşanmıştır.

Bu zorluklar sosyal etki çalışmasında birden fazla araştırma yöntemi kullanılması ile giderilmiştir. Geçmiş yıllarda 
programa dahil olan kızlarla ilgili veri kaynağı günlükler, geçmiş yıllarda kampta gönüllü olmuş kişilerin ve kızlarla kamp 
sonrası teması olan bakanlık çalışanlarının görüşleri olmuştur. 

Sosyal etki analizi amacıyla yürütülen araştırma karma bir metodoloji üzerine kurulmuştur. Araştırmada genel olarak nicel 
ve nitel verinin birbirini tamamlaması ve desteklemesi hedeflenmiştir; bu sebeple araştırma, görüşme ve gözlemlerden 
elde edilen verilerin anketlerden sağlanan veriyi tamamlayacağı şekilde dizayn edilmiştir. Araştırma Nisan 2018’de 
başlamış ve Ekim 2018’de sona ermiştir. Kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:

 • Anket (ön/son test)
 • Derinlemesine görüşme, 
 • Odak grup toplantıları  
 • Katılımcı gözlem
 • Masa başı araştırması (proje arşivinin, literatürün ve proje dokümanlarının taranması)
 • (Katılımcı günlüklerinin) içerik ve söylem analizi 

Genç kızlara yönelik hazırlanan ön/son testin yanı sıra geçmişte projeye katılmış genç kızları daha sonra gözlemleme 
şansı olan bakanlık çalışanlarıyla, eski gönüllülerle, eğitmenlerle, proje ekibiyle birebir görüşmeler ve odak grup toplantıları 
yapılmıştır (görüşmeci listesi için Bkz. Ek-3). Ayrıca bağımsız sosyal etki uzmanı üç kamp haftasında sahada bulunmuş 
ve katılımcı gözlem yapmıştır. Son olarak kızların kamp deneyimlerini yazdıkları ve 2015 yılından beri toplanan kamp 
günlüklerinin söylem ve içerik analizi yapılmıştır.

Kızlar Atakta’nın Sosyal Etkisi

Yukarıda da belirtildiği gibi projenin değişim teorisi genç kızların özgüven, toplumsal duyarlılık, temel yaşam becerileri ve 
pozitif toplumsal cinsiyet algılarını güçlendirmeyi içermektedir. Sosyal etki çalışmasında bu dört ana değişim unsuru ile 
birlikte, onların ön koşulu olan alt/ara değişimlerin neler olduğu ve  bu ara değişimlere ait göstergeler tespit edilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda projeye ait değişimler (outcomes), ara değişimler (intermediate outcomes) ve onların göstergelerini 
bulabilirsiniz. Değişim teorisi baz alınarak hazırlanan tabloda ara değişimler, değişimlerin ön adımlarını, öncellerini 
oluşturmaktadır. Değişime kıyasla daha kısa sürede ortaya çıkan, etkisi daha hızlı görülen ara değişimler ve değişimler 
baz alınarak göstergeler oluşturulmuştur. 

Yönetici Özeti

olması dolayısıyla güçlendirirken güçlenmeye dayanmaktadır. Sosyal etki uzmanının kampta geçirdiği süre ve ekiple 
yapılan görüşmeler sonucunda katılımcı genç kızların yanı sıra projeden önemli ölçüde etkilenen ve değişen bir 
grup olarak gönüllü kadınlar dikkati çekmiştir. Gönüllü kadınların geçirdiği değişimin yönetilmesinin projenin etkisini 
büyük ölçüde artıracağı görülmüştür. Bu sebeple sosyal etki çalışması sırasında gönüllüler için de detaylarını ileride 
göreceğiniz çeşitli ölçüm araçları geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
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ANA DEĞİŞİM ARA DEĞİŞİM ÖLÇÜMLEME ARAÇLARI GÖSTERGE YÖNTEM SONUÇLAR

ÖZGÜVEN

Özsaygı 1. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş birebir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. Söz alma sıklığındaki değişim 
2. Fiziksel duruşlarındaki değişim
3. İletişim kurma biçimlerindeki değişim 
4. Yapıp yapamayacaklarına dair karar verme 

biçimindeki değişim 
5. ”Denemek istiyorum” ifadesinin sıklığındaki değişim
6. Kamptan gitmek istememeye dair ifadeler
7. Kendi dünyalarına dönmek istememeleri
8. Gittikten sonra depresif ve umutsuz olmaları
9. Rosenberg Ölçeği’ndeki anlamlı artış

“*Rosenberg ölçeğinde anlamlı değişim”

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur. 
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 4 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nde %2,5 
oranında artış görülmüştür.

2. Katılımcıların günlüklerine göre kızlar kamptan 
özgüvenleri artış şekilde artmıştır. 

“Bugün hayatımda ilkler günüydü. Hayatımda ilk kez dalış yaptım, 
ilk kez denizde tek başıma durdum, gözlerimi kapatıp dans 
ettim. Çıkardığım ders kendime güvenirsem denizde olduğu gibi 
gün yüzüne çıkabilirim.” (2018 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına göre 
özgüven güçlenen değişimlerdendir.

“Özgüven kısmı en başarılı kısmı. Çünkü ekstrem spor 
yaptığınızda, sonrasında ister istemez başarı duygusu oluyor. 
Burası da bu deneyime dayanıyor. kızlar döndüğü zaman en 
azından, Başardım, kelimesini kendilerine söylemesi, bir özgüven 
katıyor onlara (2017 kamp lideri görüşü)

Kendine dair farkındalık

Yeniliğe açık olmak

TOPLUMSAL CİNSİYET

1. Toplumsal Cinsiyet Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş bire bir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. Kadınlar ve erkekler aslında eşit diyen çocuk sayısı
2. Kendi bedenleri hakkında fikir sahibi olan çocuklar
3. Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algısı ve normlarının 

sorgulanması davranışı görülmesi
*Toplumsal cinsiyet ölçeğinin sonuçlarında anlamlı 
değişim

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur.
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 5 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Toplumsal Cinsiyet Ölçeği’nde %5’lik bir artış 
görülmüştür.

2. Katılımcıların günlüklerine göre kamp kızların 
daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına sahip 
olmalarını sağlamıştır. 

“Kız gibi sözünün aslında ne kadar onu verici olduğunu anladım. 
Kız gibi yapıyorum çünkü ben bir kızım ve bununla gurur 
duyuyorum. (2015 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına göre 
kızların toplumsal cinsiyet algıları pozitif yönde 
değişmiştir.

Ne yapıyoruz, kadınlar olarak, sıraları kaldırıp diziyoruz koli 
taşıyoruz, yemek için koca koca tencereleri taşıyoruz. Bunlar 
hep tabudur ya, kadınlar güçsüzdür taşıyamaz. Bizi görüyorlar 
taşırken. Bu da kırılma yaratıyor. (2018 gönüllü görüşü)

TEMEL YAŞAM 
BECERİLERİ

Grup çalışması/liderlik 
becerisi 1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği 

2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş bire bir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. Kendi aralarındaki çatışmaların azalması
2. Akademideki iş bölümüne dahil olma talepleri
3. Ekip arkadaşlarını destekleme ve teşvik etme 

davranışı
4. Kamp öncesi grup dinamiklerinin değişmesi/

sorgulanması, sevgi dili kullanmaya başlayan veya 
ona referans veren çocuk sayısı

5. Kendi için bir hedef seçen (kısa veya uzun süreli) 
çocuk sayısı

6. Hedefi için atılacak adımları belirleyen çocuk sayısı
*Yaşam becerileri ölçeğinde anlamlı değişim

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur. 
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 5 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği’nin alt 
ölçeklerinde şu artışlar görülmüştür.
• Empati kurma ve Öz-farkındalık: %4
• Karar verme ve Problem Çözme %5 
• İletişim ve Kişilerarası İlişki Becerileri %2
• Hedef Belirleme %4

2. Katılımcıların günlüklerine göre kamp kızların temel 
yaşam becerilerini güçlendirmiştir. 

Ben burada olaylara bakış açımı değiştirdim gelecekle ilgili yeni 
planlar yaptım. Bilgilendim. (2015 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına göre 
kızların temel yaşam becerileri güçlenmiştir.

Grupça yapıyoruz çalışmaları. Ve dolayısıyla grup arkadaşlarını, 
bazen tekrar etmek, bazen onlara öncülük etmek, bazen birlikte 
hareket etmek şeklinde grup içerisindeki etkileşimi de besleyen 
bir sürü boyutu olan bir atölye oluyor bu.” (Eğitmen görüşü)

Temel iletişim becerisi

Hedef belirleme ve 
harekete geçme

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK

Sorumluluk bilinci 1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş bire bir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. KA’da gönüllü olmak isteyen çocuk sayısı
2. Sivil toplum kurumlarında gönüllü veya çalışan 

olmak isteyen çocuk sayısı
3. Kendinden farklı olan; köydeki çocuklar, engelliler, 

yabancılar ve ekonomik olarak farklı olan gruplardan 
insanlarla karşılaşma ve ilişki kurma sıklığı

4. Geri dönüşüm kavramıyla tanışan çocuk sayısı
5. Az tüketim konusunda farkındalığı artan çocuk 

sayısı
6. Sağlıklı beslenme (abur cubur tüketmek istemeyen) 

farkındalığı artan çocuk sayısı
7. Hediyelik eşya almak yerine yapma davranışı 

gösteren çocuk sayısı
8. Denizdeki ve ormandaki yaşamı tanıyan çocuk sayısı
9. Deniz ve ormanı koruma farkındalığı artan çocuk 

sayısı
*Yaşam becerileri ölçeğinde  anlamlı değişim

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur. 
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 5 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği içinde yer alan 
Toplumsal Duyarlılık alt ölçeğinin ön/son test 
sonucunda %2’lik azalma görülmüştür.

2. Ön/son test verisinin aksine katılımcıların 
günlüklerine göre kamp kızların toplumsal 
duyarlılıklarını artırmıştır. 

Dünyamıza iyi bakacağım artık. (2018 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına 
göre kızların toplumsal duyarlılıkları ve sorumluluk 
bilinçleri güçlenmiştir.

Yine değerli gördüğüm konulardan biriydi kampla ilgili. Kendi 
bireysel işlerini çocuklar yapacak, yaptırılıyor. Bu, çocuğu 
istismar etmek değil. Gücünü aşan işler vermek değildi. 
Sorumluluk veriliyordu. (Kamu kurumu temsilcisi görüşü)

Farklılıklara saygı 

Doğa bilinci

Tablo 3: Kızlar Atakta sosyal etkisi-özet 
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Yukarıdaki tabloda özetini bulabileceğiniz gibi sosyal etki çalışması kapsamında katılımcıların özgüven, toplumsal 
duyarlılık, temel yaşam becerileri ve pozitif toplumsal cinsiyet algılarındaki değişim değerlendirilmiştir. 

Buna göre:
 • Yukarıdaki tabloda yer alan ön-son test sonuçlarının özetinde görüldüğü gibi toplumsal duyarlılık dışındaki 
değişimlerde artış olmuştur.

 • Özgüven, toplumsal cinsiyet ve temel yaşam becerilerinde ortaya çıkan pozitif değişim farklı araçlarla ortaya 
konmuştur. Bu araçlardan birisi olan anket çalışmasının sonuçları bu değişimlerdeki artışın beklenenden 
düşük olduğunu göstermektedir. 

 • Özgüven, toplumsal cinsiyet ve temel yaşam becerilerinde ortaya çıkan pozitif değişim anket dışında birebir 
görüşme, odak grup toplantıları ve katılımcıların kamp günlüklerinin analizi ile de ortaya konmuştur. Söz konusu 
niteliksel (anlatısal) sonucun, rakamsal sonucun aksine, beklenen yönde ve nitelikte olduğu söylenebilir. Başka bir 
ifade ile anket sonuçları değişimin beklenenden düşük olduğunu göstermesine karşın diğer veri kaynakları 
beklenen değişimin gerçekleştiğini göstermektedir. 

 • Öte yandan söz konusu rakamsal artışlar düşük gibi gözükse de hedeflenen değişimlerin büyüklüğü (özgüven, 
toplumsal cinsiyet, temel yaşam becerileri ve toplumsal duyarlılık) ve müdahalenin süresi (6 gün) birlikte 
düşünüldüğünde bu sonuç anlamlı hale gelmektedir. Söz konusu değişimlerin kapsamları daha uzun süreli 
müdahaleleri gerekli kılmaktadır. 

 • Olması gerekenden daha kısa süreli bir müdahale sonucu, düşük de olsa değişimlerin ortaya çıkmış olması 
projenin pozitif etkisini göstermektedir.

 • Sosyal etki çalışması kapsamında projenin herhangi bir negatif etki yaratıp yaratmadığı da anlaşılmak istenmiştir. 
Hassas ve kırılgan bir grup olan genç kızlarla iyi dizayn edilmiş bir ortamda çalışmanın, kamp sonrası kızlarda 
depresif duygular veya özsaygı yitimi gibi sonuçların ortaya çıkarıp çıkarmadığı anlaşılmak istenmiştir.  Ancak 
herhangi bir negatif değişim göstergesi tespit edilmemiştir.  

 • Proje ekibi kendi kaynaklarını (network, mekân, insan kaynağı, ayni katkılar vb.) projenin işleyişi için mobilize etme 
konusunda adanmışlıkla hareket etmiştir. Projenin kısıtlı kaynakla maksimum etkiyi yaratmasını önemli ölçüde bu 
özellik sağlamıştır. 

 • Projenin yaklaşımı açısından “dizayn edilmiş deneyim” de diyebileceğimiz kampın tasarlanma biçimi etkiyi artıran 
önemli bir faktördür. Bu projenin güçlü yanlarından biridir, hedeflenen sonuçlara ulaşmasında anahtar konumda 
olmuştur. 

a. Özgüven

Kızlar Atakta Projesi kapsamında kızların özgüvenlerini; ‘özsaygı’, ‘kendine dair farkındalık’ ve ‘yeniliğe açık olmak’ alt 
değişimleri ile güçlendirmek hedeflenmiştir. Bu açıdan projenin başarılı bir yol izlediği söylenmelidir. Çünkü özgüven 
değişimi kısa süreli müdahalelerle yaratılması güç bir değişimdir. Özgüven tüm yaşam alanlarından etkilenen ve uzun 
sürede kazanılan bir değişim olduğu için özgüveni daha küçük değişimleri yaratarak güçlendirmeye çalışmak daha 
yerinde bir müdahaledir.

Projenin temel değişimlerinden biri olan özgüven değişiminin pozitif yönde oluştuğunu tüm veri kaynakları 
doğrulamıştır. Rosenberg benlik saygısı ölçeğinde %2,5 oranında artış görülmüştür. Ayrıca yapılan tüm 
görüşmelerde kızların özgüvenlerinin arttığı ifade edilmiştir. Günlüklerdeki ifadeler de kızların kamptan kendilerine 
dair pozitif bir algı ile ayrıldığını göstermektedir. Bununla birlikte anket sonuçları da yine özgüvende pozitif bir artışın 
olduğunu işaret etmektedir. Sosyal etki uzmanının kampa ilişkin gözlemleri de bunu doğrular niteliktedir. 

b. Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet de özgüven gibi Kızlar Atakta Projesi’nin özgün yanlarından ve kritik değişimlerinden biridir. 
Ve yine toplumsal cinsiyet de özgüven gibi hayatın tüm alanlarına yayılan ve uzun süreli destek ve müdahalelerle 
güçlendirilebilecek bir değişim olarak bilinmektedir. 

Toplumsal cinsiyet ölçeğinde %5’lik bir artış görülmüştür. Toplumsal cinsiyet açısından kampın asıl başarısı, tüm 
kamp alanının eşitlikçi bir yaklaşımla dizayn edilmesi ve görev/sorumluluk dağılımının kızlara  eşitlikçi bir tablo sunmak 
üzere kurgulanmasında yatmaktadır. Kamp alanı erkek ve kadın tüm gönüllülerin (rol modellerin) benzer işleri 
yapabildiği bir ortamdır. Erkek gönüllüler mutfakta çalışabildiği gibi kadın gönüllüler yük taşımak, tamirat yapmak 
gibi işleri üstlenmektedir.  
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Ayrıca kampta kızlarla birebir ilgilenen güçlü kadın rol modeller, kızların toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp 
yargılarını sorgulamalarını sağlamaktadır. Toplumsal cinsiyet değişimi projenin son iki yıldır daha detaylı şekilde 
ölçtüğü bir değişim olmuştur. Elde edilen veriler kızların toplumsal cinsiyet algısının pozitif yönde değiştiğini 
göstermektedir. Bazı günlükler ve gözlemler de bu değişimin pozitif olduğunu destekler niteliktedir. 

c. Temel Yaşam Becerileri

Temel yaşam becerileri de özgüven gibi alt değişimleri olan büyük bir değişim alanını ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Alt değişimleri: Grup çalışması/liderlik, temel iletişim becerileri ve hedef belirlemedir. Kızlar Atakta Projesi kapsamında 
bu alt değişimlerin bazıları atölyeler, bazıları spor aktiviteleri aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Grup çalışması 
ve liderlik, oryantiring etkinliğiyle verilmek istenirken diğer iki alt değişime yönelik atölyeler yapılmaktadır. 

Temel Yaşam Becerileri ölçeğinin alt ölçeklerinde şu artışlar görülmüştür:
 • Empati kurma ve Öz-farkındalık: %4
 • Karar verme ve Problem Çözme %5 
 • İletişim ve Kişilerarası İlişki Becerileri %2
 • Hedef Belirleme %4

Katılımcıların günlüklerinde en çok söz ettiği etkinliklerden olan oryantiringin etkisi aktivitenin sonunda yapılan 
değerlendirme kısmındaki anlatımlarda net şekilde görülmüştür. Oryantiring ile ekip,, ekiple hareket etmek ve 
liderlik kavramlarını katılımcılar bizzat deneyimleyerek öğrenmektedirler. Benzer bir etki Hedef Belirleme 
Atölyesi’nde de ortaya çıkmaktadır. Hem görüşmeler, hem günlükler kızların kamptan kısa ve uzun vadeli hedefler 
belirleyerek ayrıldığını göstermektedir.

Son olarak proje ekibinin “sevgi dili” olarak adlandırdığı iletişim kuralları kampın ilk gününden itibaren katılımcıların 
sahiplendiği ve hayata geçirdiği kurallar olmuştur. Kamptan ayrıldıktan sonra da “sevgi dilini” sahiplendikleri kızların 
bulundukları kurumların çalışanları tarafından dile getirilmiştir. 

d. Toplumsal Duyarlılık

Toplumsal duyarlılık ana değişim hedefi de üç alt değişimden oluşmaktadır. Bunlar sorumluluk bilinci, farklılıklara saygı 
ve doğa bilincidir. Bu alt değişimleri genç kızlara atölye veya aktivite ile değil, daha çok rol modeller ve kamp ortamı 
yoluyla kazandırmak hedeflenmiştir. 

Temel Yaşam Becerileri ölçeği içinde yer alan Toplumsal Duyarlılık alt ölçeğinin ön/son test sonucunda %2’lik azalma 
görülmüştür.1 Ancak diğer veri kaynakları (birebir görüşme ve odak grup toplantı notları, katılımcı kamp günlükleri, 
katılımcı gözlem değerlendirmeleri) ortaya çıkan bu sonucun aksine, pozitif yönde bir değişimden söz etmektedir. 

Sosyal etki çalışması kapsamında bu değişimin alt değişimleri olan sorumluluk bilinci, farklılıklara saygı ve doğa bilincine 
odaklanılmıştır. Bunlardan ilki olan sorumluk bilinci, kampın tüm işleyişinin gönüllüler arasındaki görev dağılımına 
dayanıyor olması ile sağlanmaktadır. Farklılıklara saygı ise daha çok kampın gerçekleştiği mekânın etkisi olarak kendini 
göstermektedir. Düşler Akademisi bünyesinde yürütülen ve Kızlar Atakta Kampı ile eş zamanlı olan engellilik temalı 
kampların ve engelli bireylerle karşılaşmanın kızlarda önemli bir değişim yarattığı görülmüştür. Ayrıca çadırda 
kalan, doğa içinde çeşitli aktiviteler deneyimleyen kızların, doğanın ve denizin temiz tutulması, geri dönüşüm, üretim, 
ekoloji, doğal tarım gibi konularda farkındalıklarının artığı görülmüştür. 

Etkinliğin (efficiency) artması için öneriler
Kızlar Atakta Projesi’nin etkinliğinin artırılması (daha fazla kamp gerçekleştirmek, daha çok genç kıza ulaşmak vb.) için 
projenin çeşitli kaynaklarının çoğaltılması gerekmektedir. Proje ekibi çoğunlukla kısa dönemli ve kısmi zamanlı ödeme 
alan veya hiç ödeme almayan gönüllülerden oluşmaktadır. Bu sebeple proje ekibi kamp dönemi başlamadan çok kısa 
bir süre önce bir araya gelmekte ve kamp hazırlıklarına başlamaktadır. Bunun sonucu olarak yalnızca yaz kampları 
gerçekleştirilebilmektedir. Proje ekibinin büyütülmesi, proje koordinatörü dışında iki düzenli çalışanın yıl boyu 
istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu hem projenin yaz hazırlıklarının daha etkili şekilde yürütülmesini, hem de yaz 
mevsimi dışında da kamp ve etkinlik yapılabilmesini sağlayacaktır.  

Kızlar Atakta’nın sosyal etki değerlendirmesi, değişimlerin uluslararası geçerli ölçeklerle analizine dayandırılmıştır. Ancak “Özgüven”, “Toplumsal Cinsiyet”, “Temel Yaşam Becerileri” 
için ölçekler bulunabilmiş, “Toplumsal Duyarlılık” değişimi içinse Temel Yaşam becerileri ölçeğinde yer alan Toplumsal Duyarlılık Alt Ölçeği kullanılmıştır.

1
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Etkililiğin (effectiveness) artması için öneriler
1. Projenin önerdiği müdahalenin süresinin (6 gün) projenin değişim teorisinde belirlenen ana değişimlerin (özgüven, 

toplumsal cinsiyet, temel yaşam becerileri ve toplumsal duyarlılık) ortaya çıkması için yeterli olmadığı görülmektedir. 
Bu sebeple proje ekibinin değişim hedefleri ve müdahale arasındaki bu dengesizliği giderecek bir revizyon yapması 
gerekli görülmektedir. Bu noktada ana değişimlerin uzun sürede ve uzun süreli müdahaleler sonucu ortaya 
çıktığını hatırlamak ve buna göre değişim hedeflerini daha kısa sürede ortaya çıkan ara değişimlere kaydırmak 
veya müdahale süresini ve içeriğini güçlendirmek, daha uzun zamana yaymak önerilmektedir.

2. Projenin hedef kitlesini çoğunlukla devlet koruması altında yaşayan kız çocukları oluştursa da 2018 itibariyle proje 
ekibi dezavantajlı genç kızlar kategorisine sadık kalmak koşulu ile hedef grupta çeşitlilik yapmıştır. Geliştirilen 
işbirlikleri (özel sektör ve STK) sonucu 2018 yılında kampta farklı dezavantajlara sahip genç kızlar da katılımcı 
olmuştur. 

3. 2018 yılının kamp deneyimi göstermiştir ki farklı hedef gruplar için kamp programının farklı modüller şeklinde 
yeniden tasarlanması gerekmektedir. Yaş grubu, sporla ilgilenme düzeyi, geldiği ekonomik seviye ve kampa 
gelmeden önce katılımcıların birbirilerini tanıyıp tanımamaları noktalarında değişen/çeşitlenen katılımcıların 
katılacakları kamp programının farklılaşması etkiyi artıracak bir yöntemdir.

4. Katılımcılarla yapılan kapanış oturumunun bir değerlendirme oturumu şeklinde tasarlanması, kızların daha 
katılımcı olması, geçirdikleri bir haftayı değerlendirmesi ve bu vesile ile kendilerine dönmelerinin sağlanması 
açılarından önemlidir. Bu, hem proje ekibi için önemli bir geri bildirim alanı olacak hem de kızların kampta yaşadıkları 
deneyime dair bir reflektör işlevi görecektir. 

5. Proje kapsamında gerçekleştirilen atölyeler izlenmiş ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi’nin içerik olarak çok yoğun 
ve sıkışık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama sayısı az, anlatım kısmı uzun olan atölyede kızlar kısa sürede 
çok fazla terim ve kavramla karşılaşmaktadır. Atölye pek çok şeye değinecek şekilde tasarlanmış ve bu değinilen 
konulardan bazılarının katılımcıların ihtiyaçları ile örtüşmediği görülmüştür. Kampın en kritik atölyelerinden olan 
Toplumsal Cinsiyet’in kızların ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerekmektedir. Kızların gündelik hayatlarıyla bağ 
kurabileceği, faydalanabileceği daha az konuya daha derinlemesine odaklanan bir içerikle etkiyi artırmak 
mümkündür.  

6. Kampta toplumsal duyarlılık bir atölye ile değil, rol modeller ve kampın alanındaki görev dağılımı ile kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Belli ki bu değişimin ortaya çıkması için daha net bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda 
bir atölye tasarlanması önerilmektedir.

7. Proje bir psikolojik müdahale projesi olmamakla birlikte travma geçmişi olan gruplarla çalışması sebebiyle 
psikoloji alanından daha fazla beslenmeye ihtiyaç duymaktadır. Hem ekip hem katılımcılar projede oldukça 
büyük bir duygusal yük taşımakta ve bununla ilgili ne yapmaları gerektiği konusunda sağlıklı bir yönlendirmeden 
geçmemektedirler. Gerekli durumlarda başvurulacak ve kolayca ulaşılabilecek bir psikolojik danışmanın proje 
danışmanlarından birisi olması önemli görülmüştür. Bu müdahale sistemi herhangi bir beklenmeyen/istenmeyen 
vakada katılımcıların travma yaşayacak şekilde kamptan ayrılmasının önüne geçecek, ayrıca ikincil travmaya maruz 
kalan ekip ve gönüllüler üzerinde planlanmayan bir negatif etki yaratılmasını engelleyecektir.

8. Öte yandan gönüllü kadınlarla yürütülen projenin sosyal etki çalışması gönüllü kadınların da kamptan pek çok 
açıdan güçlenerek ayrıldığını ortaya koymuştur. Bu sebeple etkisini yönetebilmesi ve en üst düzeye çıkarabilmesi 
için Kızlar Atakta’nın gönüllülük politikası, gönüllüler için değişim teorisi ve gönüllüleri güçlendirmeye 
yönelik müdahaleleri daha net ve sistemli hale getirmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik (sustainability) için öneriler
1. Projenin devamlılığını etkileyen unsurların başında en önemli paydaşın kamu (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) 

olması gelmektedir. Kamu ile çalışmak lojistik anlamda kısıtlı insan kaynağına sahip proje için önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. Ancak kamu ile çalışmak projeyi sık ve ani değişiklikler, iptaller veya ertelemelerle de uğraşmak 
zorunda bırakmaktadır. Bu da projenin devamlılığı adına risk yaratan bir faktördür. Bu sebeple devamlılığın 
sağlanabilmesi için tek bir paydaşla devam etmek yerine STK ve sorumlu özel sektörden paydaşlarla 
kurulan iş birliklerinin güçlendirilmesi önerilmektedir.

2. Devlet korumasında yaşayan kızlarla çalışmanın yarattığı bir dezavantaj kamunun izin ve gizlilik prosedürleri gereği 
kampa katılan kızlarla tekrar iletişim kurmanın mümkün olmamasıdır. Bu sebeple kızlara yönelik yeni müdahaleler 
geliştirilememiş ve etki ölçümü için geçmiş yılların katılımcılarına ulaşılamamıştır. Farklı hedef gruplarla çalışmak, 
ayrıca, katılımcı genç kızlarla kamptan sonra da yan yana gelinmesine olanak sağlayacak bir devamlılık (follow-
up) sisteminin kurulmasına da imkân tanıyacaktır.

3. Yeni döneminde, projenin kamp sonrası kızlara ulaşmakta daha az sorun yaşayacağı varsayımından hareketle, 
kızlara yönelik daha uzun süreli bir program tasarlamak mümkün hale gelecektir. Bu noktada projenin bir mentorluk 
sistemi oluşturabileceği düşünülmüştür. Gönüllüler ve kızların kontrollü ve yapılandırılmış şekilde belirli zaman 
aralıklarında birbirine ulaştığı bir sistem kurgulanması önemli bir sürdürülebilirlik adımı olacaktır. 

4. Öte yandan gönüllülük üzerine kurulu bir proje olan Kızlar Atakta’nın gönüllülük politikası, gönüllüler için değişim 
teorisi ve gönüllüleri güçlendirmeye yönelik müdahaleleri daha net ve sistemli hale getirilmelidir. Mentorluk sistemi 
proje gönüllüleri ile ilişkinin sürdürülebilirliği açısından da etkili gözükmektedir.  
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Kızlar Atakta Projesi’nin sosyal etki ölçümünü gerçekleştirebilmek için öncelikle projenin nasıl bir değişim teorisi 
olduğu ortaya koyulmuştur. Değişim teorisi bize projenin etki hedefini gerçekleştirmek için nasıl bir yol haritasına 
sahip olduğunu göstermesi açısından önemli bir araçtır. Proje ekibiyle derinlikli bir çalışmanın ardından sizinle 
paylaştığımız tablo hazırlanmıştır.  

Sosyal etki çalışmasının kaçınılmaz bir parçası olarak, değişim teorisi hazırlanırken projenin yalnızca hedeflediği 
pozitif değişimlere odaklanılmamış, bunun yanı sıra “olası negatif etkilere” ve “planlanmamış pozitif etkilere” de 
odaklanılmıştır. Bu nedenle değişim teorisi tablosunda olası negatif etkiler de yer almaktadır. Bunların ortaya çıkıp 
çıkmadığı sosyal etki çalışması çerçevesinde sorgulanmıştır. 

Etki

Değişim teorisi yönteminin en özgün yanlarından biri olan tersine haritalama bizi aktivite odaklı düşünmekten 
kurtarmaktadır. Böylece her adımda “etkimiz neydi” ve “onu gerçekleştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için 
hangi adımları atmalıyız” sorularını sorar hale geliriz. Başka bir ifade ile aktivite odaklı değil, etki ve değişim odaklı 
düşünmeye başlarız. Bunu gerçekleştirmek için değişim teorisi çalışmasının ilk adımı olarak nihai hedef (etki 
hedefini) tespit edilir. Kızlar Atakta Projesi için de benzer bir yol izlenmiş ve proje ekibiyle gerçekleştirilen değişim 
teorisi atölyelerinde ilk önce etki hedefi açık ve net şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise her değişim 
ve aktivitenin bu hedefle ilişkisi sorgulanarak devam edilmiştir. 

Projenin etki hedefi farklı iki düzeyde tespit edilmiştir. Bu düzeylerin ilki nihai amaç, ikincisi ise amaçtır. Nihai amaç 
en uzun sürede gerçekleşecek olan hedeftir. Bu hedef projenin misyonuna gönderme yapmaktadır. Bu hedef: 

“Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması” şeklindedir

Diğeri yani amaç ise nihai amaçtan daha spesifik, ona göre daha kısa sürede gerçekleşecek olan hedeftir. 
Genellikle amaç cümlesi projenin özgün yanını temsil etmektedir ve projenin vizyonuna gönderme yapmaktadır. 
Proje ekibiyle yapılan görüşmeler Kızlar Atakta Projesi’nin fiziksel gelişimi ve temel gençlik gelişimini hedefleyen 
becerileri kazandıran faaliyetler aracılığıyla, fırsat eşitsizliği yaşayan ve risk altında olan genç kızların kendi gücünü, 
potansiyelini keşfetmesini hedeflediği görülmüştür. Buradan hareketle gücünün farkına varmış genç kızların, 
kendileri için tanımladıkları başarıyı yakalama şanslarının artacağı düşünülmektedir. Kısaca bu cümle; 

“Fiziksel gelişimi ve temel gençlik gelişimini hedefleyen, temel becerileri kazandıran faaliyetler aracılığıyla, 
fırsat eşitsizliği yaşayan ve risk altında olan genç kızların kendi güçlerini, potansiyellerini keşfederek, 
kendileri için tanımladıkları başarıyı yakalamaları” biçimindedir. 

Bu projede etki hedefleri belirlenirken farklı bir yol izlenmiş, etki ve değişimler/sonuçlar (outcomes) arasında bir 
basamak daha eklenmiştir. Amaca ulaşılabilmesinin ara adımlarından biri olan bu düzey, değişim/sonuçlardan daha 
geniş kapsamlıdır ve onlardan daha uzun sürede ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu hedefler ara amaç şeklinde 
ifade edilebilir. Üstteki amaç cümlesini destekleyen ve onun ortaya çıkabilmesinin ön adımları olan bu ara amaçlar 
şunlardır:

“Risk altındaki genç kızların iyi oluş düzeyleri artar”
“Risk altındaki genç kızların kendi dışlarındaki dünya ile kurdukları ilişki pozitif yönde değişir”
“Risk altındaki genç kızların kendi dışlarındaki dünya ile kurdukları ilişki negatif yönde değişir”

Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere bu düzeyde projenin negatif etkileri de düşünülmeye başlanmıştır. Proje ekibi 
ile yapılan görüşmelerden sonra kampa katılan, özellikle devlet koruması altındaki genç kızların kamptan ayrıldıktan 
sonra kendi gerçekliklerine uyum sağlamakta zorlanma veya kendi koşullarına karşı negatif bir yaklaşım geliştirme 
eğiliminde olup olmadıklarının da araştırılmasına karar verilmiştir. 

Değişim Teorisi
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Değişimler/sonuçlar (outcomes)

Projenin değişimleri tespit edilirken, etkide olduğu gibi, yine iki düzeyde çalışılmıştır. Bu düzeylerin ilki; “değişimler” 
ikincisi “ara değişimlerdir.” Değişimler ve ara değişimler arasındaki ilişki yine etkideki gibi birinin (ara değişimler) 
diğerinin (değişimler) ön adımı olması şeklindedir. Başka türlü ifade etmek gerekirse değişimler daha kapsamlı ve 
daha uzun sürede görülürken ara değişimler görece daha kısa sürede ortaya çıkmaktadır.  

Projenin değişim/sonuçları ile her değişim için tespit edilmiş ara değişimler şöyledir:

“Risk altındaki genç kızların özgüvenleri artar”
 • Risk altındaki genç kızların özsaygıları artar
 • Risk altındaki genç kızların kendilerine dair farkındalıkları güçlenir
 • Risk altındaki genç kızlar yeniliğe açık hale gelir
 • Risk altındaki genç kızların kamp deneyimi sonrası kendi hayatlarına dönüşlerinin yaratacağı umutsuzluk kaynaklı 
öz saygıları azalır. 

“Risk altındaki genç kızlar temel yaşam becerileri kazanır”
 • Risk altındaki genç kızların grupla hareket etme ve liderlik becerisi güçlenir
 • Risk altındaki genç kızların temel iletişim becerileri güçlenir
 • Risk altındaki genç kızların kendileri için hedef koyma ve harekete geçme becerisi güçlenir

“Risk altındaki genç kızların toplumsal duyarlılıkları artar”
 • Risk altındaki genç kızların sorumluluk bilinci güçlenir
 • Risk altındaki genç kızlar her tür farklılığa saygı duyan bir bakış açısı geliştirir
 • Risk altındaki genç kızlar doğa bilinci kazanır

“Risk altındaki genç kızların toplumsal cinsiyet eşitliği algısı güçlenir”

Göstergeler

Göstergeler, tespit ettiğimiz değişimin veya ara değişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamamızı sağlayan 
referans noktalarıdır. Göstergeler aracılığıyla yaratmak istediğimiz değişimin ortaya çıkıp çıkmadığı hakkında 
fikir sahibi oluruz. Başka bir ifade ile göstergeler, değişimlerin elle tutulur, gözle görülür olmasıdır. Hedef kitlede 
yaratmak istenilen değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği göstergeler aracılığıyla izlenebilir. Bu sebeple bir sosyal 
etki çalışması tasarlanırken göstergeler anahtar konumdadır. Sosyal etki çalışmasında kullanılacak yöntemin 
seçiminden, hazırlanacak soru, ölçek ve anketlerin belirlenmesine kadar göstergelerin rehberliğinde hareket edilir. 

Kızlar Atakta Projesi’nin sosyal etki çalışması kapsamında tespit edilen göstergeler aşağıdaki tabloda ve değişim 
teorisi haritasında sizinle paylaşılmaktadır. Tablodan göstergelerin hangi ara değişimle ve dolayısıyla hangi değişimle 
ilişkili olduğu aşağıda takip edilebilir. 
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DEĞİŞİM ARA/ALT DEĞİŞİM GÖSTERGE

ÖZGÜVEN

Özsaygı 
1. Söz alma sıklığındaki değişim
2. Fiziksel Duruşlarındaki değişim
3. İletişim kurma biçimlerindeki değişim””
4. Yapıp yapamayacaklarına dair karar verme biçimindeki değişim
5. Denemek istiyorum ifadesinin sıklığındaki değişim
6. Kamptan gitmek istememeye dair ifadeler
7. Kendi dünyalarına dönmek istememeleri
8. Gittikten sonra depresif ve umutsuz olmaları
9. Rosenberg ölçeğindeki anlamlı artış
* Rosenberg ölçeğinde anlamlı değişim”

Kendine dair 
farkındalık

Yeniliğe açık olmak

TOPLUMSAL 
CİNSİYET

1. Çocukların kadınlar ve erkekler aslında eşit demeye başlaması
2. Kendi bedenleri hakkında bilgisi artan çocuklar
3. Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algısı ve normlarının sorgulanması 

davranışı görülmesi
* Toplumsal cinsiyet ölçeğinin sonuçlarında anlamlı değişim”

TEMEL YAŞAM 
BECERİLERİ

Grup çalışması/
liderlik becerisi

1. Kendi aralarındaki çatışmaların azalması
2. Akademideki iş bölümüne dahil olma talepleri
3. Ekip arkadaşlarını destekleme ve teşvik etme davranışı
4. Kamp öncesi grup dinamiklerinin değişmesi/sorgulanması
5. Sevgi dili kullanmaya başlayan veya ona referans veren çocuk 

sayısı
6. Kendi için bir hedef seçen (kısa veya uzun süreli) çocuk sayısı
7. Hedefi için atılacak adımları belirleyen çocuklar
* Yaşam becerileri ölçeğinde anlamlı değişim”

Temel iletişim 
becerisi

Hedef belirleme ve 
harekete geçme

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK

Sorumluluk bilinci

1. KA’da gönüllü olmak isteyen çocuk sayısı
2. Sivil toplum kurumlarında gönüllü veya çalışan olmak isteyen 

çocuk sayısı
3. Kendinden farklı olan; köydeki çocuklar, engelliler, yabancılar ve 

ekonomik olarak farklı olan gruplardan insanlarla karşılaşma ve  
ilişki kurma sıklığı

4. Geri dönüşüm kavramıyla tanışan çocuk sayısı
5. Az tüketim konusunda farkındalığı artan çocuk sayısı
6. Sağlıklı beslenme (abur cubur tüketmek istemeyen) farkındalığı 

artan çocuk sayısı
7. Hediyelik eşya almak yerine yapma davranışı gösteren çocuk 

sayısı
8. Denizdeki ve ormandaki yaşamı tanıyan çocuk sayısı
9. Deniz ve ormanı koruma farkındalığı artan çocuk sayısı 
* Yaşam becerileri ölçeğinde anlamlı değişim

Farklılıklara saygı 

Doğa bilinci

Tablo-2: Kızlar Atakta Sosyal Etki Çerçevesi-göstergeli
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GÖSTERGELER / 
INDICATORS

ARA DEĞİŞİMLER / 
INTERMEDIATE OUTCOMES

DEĞİŞİMLER /
OUTCOMES

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Geri dönüşüm kavramıyla tanışanların sayısı
• Az tüketimle ilgili farkındalığı artanların sayısı 
• Temiz ve doğal gıdaya olan ilgisi artanların sayısı
• Hediye almak yerine kamptaki atölyelerde hediyelerini yapanların 
sayısı

• Denizdeki yaşamı ve kirliği fark edenlerin sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• “Sevgi dili” kavramına yapılan vurgunun artması
• Küfürsüz-söz kesmesiz iletişim kurmaya başlayanların sayısı
• Farklı iletişim teknikleri kullanmaya başlayanların sayısındaki artış

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Katılımcılar arasındaki çatışmaların azalması
• Akademideki iş bölümüne dahil olma taleplerine dair ifadeler
• Aktivitelerde ekip arkadaşını destekleme davranışı görülmesi
• Gruptaki kamp öncesi rollerin sorgulandığına dair kurum 
gözlemcisi takip formu notları

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Kampın bulunduğu köydeki akranlarıyla iletişime geçenlerin sayısı 
• Kamptaki engellilerle, Türkiyeli olmayan gönüllülerle iletişim 
kuranların sayısı

• Kendiyle aynı sınıfsal kültürel gruptan olmayan insanlarla iletişme 
genelerin sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Geri dönüşüm kavramıyla tanışanların sayısı
• Az tüketimle ilgili farkındalığı artanların sayısı 
• Temiz ve doğal gıdaya olan ilgisi artanların sayısı
• Hediye almak yerine kamptaki atölyelerde hediyelerini yapanların 
sayısı

• Denizdeki yaşamı ve kirliği fark edenlerin sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Kendi için bir hedef seçen kız çocukları sayısı
• Belirlediği hedef için atılacak adımları belirleyen çocuk sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında pozitif 
değişim

• Gelecekte Düşler Akademisi gönüllüsü olmak istediğine dair 
ifadeler

• Sivil toplum konusuna dair soru sorma sıklığı ve sayısındaki değişim

• Kamptan gitmek istememeye dair ifadeler,
• Kendi dünyalarına dönmek istememeleri,
• Gittikten sonra daha depresif olmaları

• Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğine ait ön/son test puanındaki 
pozitif değişim

• Söz alma sayısı ve sıklığındaki değişim

• Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğine ait ön/son test puanındaki 
pozitif değişim 

• Denemek istiyorum ifadelerinin sıklığındaki artış

• Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğine ait ön/son test puanındaki 
pozitif değişim 

• Bedensel ifadelerindeki pozitif değişim (daha dik durmaya 
başlama vb)

• Aktivitelere katılırken yapabilirim ifadesindeki artış

Risk altındaki genç kızların kendileri 
için hedef koyabilme ve harekete 

geçme becerisi güçlenir

Risk altındaki genç kızların grupla 
hareket etme ve/veya liderlik 

becerisi güçlenir

Risk altındaki genç kızların temel 
iletişim becerileri güçlenir

Risk altındaki genç kızların 
sorumluluk bilinci güçlenir

Risk altındaki genç kızlar her türlü 
farklılığa saygı duyan bir bakış açısı 

geliştirir

Risk altındaki genç kızlar doğa 
bilinci kazanır

Risk altındaki genç kızların kamp 
deneyimleri sonrası kendi hayatlarına 
dönüşlerinin yaratacağı umutsuzluk 

kaynaklı öz saygıları azalır

Risk altındaki genç kızların 
kendilerine dair farkındalıkları güçlenir

Risk altındaki genç kızlar yeniliğe 
açık hale gelir

Risk altındaki genç kızların 
özsaygıları artar

Risk altındaki genç 
kızların toplumsal 
duyarlılıkları artar

Risk altındaki genç 
kızların toplumsal 
cinsiyet eşitliği 
algısı güçlenir

Risk altındaki genç 
kızlar temel yaşam 
becerileri kazanır

Risk altındaki genç 
kızların özgüvenleri 

artar

NİHAİ AMAÇ / 
ULTIMATE GOAL

AMAÇ /
GOAL

Resim 1 Proje Değişim Teorisi

Fiziksel gelişimi ve temel 
gençlik gelişimini hedefleyen, 
temel becerileri kazandıran 
faaliyetler aracılığıyla, fırsat 
eşitsizliği yaşayan ve risk 
altında olan genç kızların 

kendi gücünü, potansiyelini 
keşfederek kendileri için 
tanımladıkları başarıyı 

yakalamaları

Türkiye’de Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması

Kendi dışındaki dünya ile
kurduğu ilişki negatif 

yönde değişir

İyi oluş düzeyleri artar

Kendi dışındaki dünya ile
kurduğu ilişki pozitif yönde 

değişir
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Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi

Sosyal etki çalışmasının çerçevesi niteliğinde olan değişim teorisini hazırladıktan sonra projenin ihtiyaçları tespit 
edilmiştir. Bu ihtiyaçlar sosyal etki çalışmasının kapsamını oluşturmuştur. İlk olarak projenin izleme değerlendirme 
sisteminin revize edilmesi ve projeye uygun bir izleme değerlendirme altyapısının kurulması planlanmıştır. 
Kurulan altyapı ile ilgili proje ekibine eğitimler verilmiş ve ekibin bu sistemi her kamp dönemi için kullanabilir 
hale gelmesi sağlanmıştır. İkinci olarak projenin 2018 yılının izleme ve değerlendirme çalışması yürütülmüş ve 
raporlanmıştır. Son olarak sosyal etki değerlendirmesi planlanmış ve analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda elinizde 
tuttuğunuz rapor hazırlanmıştır. İzleme değerlendirme sistemi kapsamında geliştirilen araçlar sosyal etki çalışması 
amacıyla da kullanılmıştır. Bu sebeple bu bölümde önce izleme değerlendirme sistemi tanıtılacak, ardından sosyal 
etki çalışmasının kapsamı ve yöntemi üzerinde durulacaktır. 

İzleme Değerlendirme Altyapısının Kurulması

Bu çalışma kapsamında projenin geçtiğimiz yıllarda kullandığı araçlar incelenmiş, değişim teorisiyle uyumlu yeni 
araçlar geliştirilmiştir. 
 
a. Ön/son Test

Proje kapsamında öncelikle katılımcılardaki hedeflenen değişimlerin ölçülmesi amacıyla ön ve son test geliştirilmiştir. 
Hedeflenen değişimler kısaca özgüven artışı, toplumsal cinsiyet algısında olumlu yönde değişim, toplumsal 
duyarlılıkta artış ve temel yaşam becerilerinin kazanılmasıdır. Bu değişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını anlamak 
için bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış ve Türkçeye uyarlanmış, dünyada yaygın olarak kullanılan ölçekler taranmış 
ve projenin göstergeleriyle uyumlu ölçekler tespit edilmiştir. Geçerliliği kanıtlanmış ölçeklerden oluşan bir ön ve son 
test (Ek 4-5) geliştirilmiştir.

Ön test ve son testte kullandığımız ölçekler şöyledir:

1) Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, 96 maddeden ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu çalışmada yalnızca 10 
maddelik Benlik Saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan her maddeye “Kesinlikle Katılıyorum (4), Katılıyorum 
(3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” seçeneklerinden birini işaretleyerek yanıt vermeleri istenmiştir. 
Ölçekten alınan yüksek değer, yüksek benlik saygısına işaret etmektedir.

2) Toplumsal cinsiyet eşitliği ölçeği
Bu ölçek genç kızların maruz kaldığı veya tanık olduğu en yaygın toplumsal cinsiyet normlarının kızlar tarafından 
sorgulanmaya başlanıp başlanmadığını ölçmek için seçilmiştir. Bu sebeple farklı farklı alanlarda kadınlara yönelik 
önyargı kalıplarını içeren ve görece kısa olan bir ölçek tercih edilmiştir.  

Toplumsal Cinsiyet Ölçeği, kadın ve erkeğe atfedilen toplumsal cinsiyet algısını ölçen 13 sorudan oluşmaktadır. 
Katılımcılardan “Kesinlikle Katılmıyorum” (1)’dan “Kesinlikle Katılıyorum” (5)’a kadar olan seçeneklerden kendileri için 
en uygununu işaretlemeleri istenmiştir. Bu ölçekte alınan düşük skor kadın ve erkeğe biçilen toplumsal cinsiyet 
rollerinde farklılık olmadığına ilişkin, başka bir ifade ile daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına, yüksek skor ise 
toplumsal cinsiyet rollerinde kadın ve erkeğin farklı rolleri olması gerektiğine ilişkin düşüncelere (negatif bir algıya) 
işaret etmektedir.

3) Yaşam Becerileri Ölçeği 
Yaşam becerileri kavramı son yıllarda üzerinde önemle durulan bir kavramdır. Bireylerin gelişim ve değişim sürecinde 
varlıklarını etkin bir şekilde devam ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikleri ifade ettiği görülmektedir. 
Sağlıklı bir bireyin sahip olması gereken birden çok yaşam becerisi vardır. Bunlar, karar verme, problem çözme, 
empati kurma, öz farkındalık, iletişim, kişilerarası iletişim, duygularla başa çıkma, stresle başa çıkma, yaratıcı düşünme 
ve eleştirel düşünme becerileridir. Kızlar Atakta Projesi de bu becerilerin bir kısmını katılımcılarına kazandırma 
hedefindedir; bu sebeple bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış bir ölçek kullanılmaya başlanmıştır. 

Yaşam Becerileri Ölçeği toplamda 24 sorudan oluşmakta ve 5 farklı alt alanı ölçmektedir. Bu alanlar; 
1. Empati kurma ve Öz-farkındalık (1-7)
2. Karar verme ve Problem Çözme (8-14)
3. İletişim ve Kişilerarası İlişki Becerileri (15-18)
4. Toplumsal Duyarlılık (19-21)
5. Hedef Belirleme (22-24)
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Katılımcılardan bu 24 soruya, “Kesinlikle Katılmıyorum” (1)’dan “Kesinlikle Katılıyorum” (5)’a kadar olan seçeneklerden 
kendilerine en uygun olanını seçmeleri istenmiştir. Ölçekte alınan yüksek skor, yüksek yaşam becerileri anlamına 
gelmektedir.

Ayrıca ön ve son testler aracılığıyla genç kızların “düzenli olarak spor ya da egzersiz yapmak” ve “ergenlik dönemi 
ve bedensel gelişimim hakkında yeterli bilgiye sahip olmak” konusunda nasıl bir değişim geçirdiklerini anlamaya 
yönelik sorular da yer almıştır. 
 
Bu yıl tüm kamp dönemi bu testler uygulanmış ve projeye uygunlukları kanıtlanmıştır ancak yine de çocuk ve 
ergenlere bu tür testler uygulanırken karşılaşılması muhtemel riskler bulunmaktadır. Bu risklerin ulaşılan sonuçlarda 
etkisinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu riskler şöyle sıralanabilir:

 • Katılımcıların okuma yazma bilmemesi veya zorlanmaları
 • Testlerin dilinin katılımcılara karmaşık gelmesi
 • Katılımcıların, uzun bir yolculukla ulaşılan kamp alanına gelir gelmez uygulanan ön testte, yorgun oldukları için 
okumadan doldurma eğiliminde olmaları

 • Odaklanamama

b. Diğer İzleme Değerlendirme Araçları

Gönüllü gözlem formu
Yukarıda saydığımız riskler de göz önünde bulundurulduğu için katılımcı genç kızlarla ilgili bilgi toplama aracı 
yalnızca ön ve son testle sınırlandırılmamış, ayrıca kamp gönüllülerinin kızlarla ilgili gözlemleri de sistematik bir 
şekilde toplanmıştır. Hazırlanan Gönüllü Gözlem Formu (EK-6) aracılığıyla gönüllüler her günün sonunda kızlarla ilgili 
değerlendirmelerini hazırlanmış forma işlemiştir. Bu form yine göstergelerden hareketle hazırlanmıştır. 

Takip (follow-up) formları
Ayrıca katılımcı genç kızların kampa katıldıktan sonra da takip edilebilmesi ve projenin uzun süreli etkisinin ortaya 
konabilmesi için farklı paydaşlara yönelik takip formları hazırlanmıştır. Bu formların ilki katılımcı kızlardan kamptan 
bir ay sonra doldurmalarını istediğimiz Kızlar Takip Formu idi (EK-7). Bu formla projenin değişim hedeflerinden 
hangilerinin uzun sürede geçerliliğini koruduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Benzer bir gerekçe ile, yani kızların uzun sürede projeden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla kızlarla aynı ortamı 
paylaşan ve onları gözlemleme şansı olan yakınlarının dolduracağı takip formları hazırlanmıştır. Bu formların devlet 
koruması altında kızları takip etmek için “Kurum Gözlemcisi Formu” ve ailesiyle yaşayan kızları takip etmek için 
“Aile Gözlem Formu” olarak iki versiyonu bulunmaktadır (EK-8 ve 9)

Projenin sosyal etki çalışması yürütülürken gönüllülerin de büyük bir değişim geçirdiği ve bu değişimin yönetilmesi 
için sosyal etki kapsamında bir çalışma başlatıldığını söylemiştik. Bu amaçla gönüllülere yönelik bir takip formu 
geliştirilmiş (EK-10) ve geçmiş yıllarda projede yer almış gönüllülere uygulanmıştır. Ayrıca gönüllü gruplarla 
odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla gönüllülere yönelik bir değişim teorisi oluşturulmaya 
başlanmıştır. Gönüllülerin ne tür değişimler geçirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bundan sonraki adım gönüllülere 
yönelik müdahalelerle projenin pozitif etkisini artırma yoluna gitmektir. 

Sosyal Etki Çalışmasının Kapsamı ve Yöntemi 

Değişim teorisinin hazırlanması ve göstergelerin belirlenmesinin ardından sosyal etki çalışmasında değişim teorisinin 
hangi basamaklarının analiz edilmesi gerektiği konusunda ekiple görüşülmüş ve ekibin ihtiyaçları belirlenmiştir. 
Bu çalışmanın ardından sosyal etki analizi ile değişimler (outcomes) düzeyinde bir analiz gerçekleştirmeye 
karar verilmiştir. Bu amaçla daha sonraki adım olarak yalnızca sosyal etki değerlendirmede kullanılmak üzere 
bir değerlendirme matrisi hazırlanmıştır (EK-2). Bu matris sürdürülebilirlik, etkililik ve verimlilik açısından projeyi 
değerlendirmek için anahtar soruları ve görüşmecileri içermektedir. 

Sosyal etki analizi amacıyla yürütülen araştırma karma bir metodoloji üzerine kurulmuştur. Araştırmada genel olarak 
nicel ve nitel verilerin birbirini tamamlaması ve desteklemesi hedeflenmiştir. Bu sebeple araştırma, görüşme ve 
gözlemlerden elde edilen verilerin, anketlerden sağlanan veriyi tamamlayacağı şekilde dizayn edilmiştir. Araştırma 
Nisan 2018’de başlamış ve Ekim 2018’de sona ermiştir. Kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:

 • Derinlemesine görüşme 
 • Odak grup toplantıları  
 • Katılımcı gözlem
 • Masa başı araştırması (Proje arşivinin, literatürün ve proje dokümanlarının taranması)
 • İçerik ve söylem analizi (Katılımcı günlüklerinin)
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Bugüne kadar projeye dahil olan ana hedef grubu devlet koruması altında yaşayan kız çocukları oluşturmuştur. 
Ancak ilgili bakanlığın yaklaşımı ve prosedürleri gereği geçmiş yılların katılımcılarıyla tekrar iletişim kurmak oldukça 
güç olmuştur. Benzer bir zorluk da geçmiş yıllarda kurum gözlemcisi olarak kampa gelmiş bakanlık personeline 
ulaşmakta ortaya çıkmıştır.

Bu sorun Kızlar Atakta sosyal etki çalışmasının birden fazla araştırma yöntemi kullanılması ile giderilmiştir. Bunun 
sonucunda geçmiş yıllarda programa dahil olan kızlarla ilgili veri kaynağı günlükler, geçmiş yıllarda kampta gönüllü 
olmuş kişilerin ve kızlarla kamp sonrası teması olan bakanlık çalışanlarının görüşleri olmuştur.  

Genç kızlara yönelik hazırlanan ön/son testin yanı sıra geçmişte projeye katılmış genç kızları daha sonra gözlemleme 
şansı olan bakanlık çalışanlarıyla, eski gönüllülerle, eğitmenlerle, proje ekibiyle birebir görüşmeler ve odak grup 
toplantıları yapılmıştır (görüşmeci listesi için Bkz. Ek-3). Ayrıca bağımsız sosyal etki uzmanı üç kamp haftasında 
sahada bulunmuş ve katılımcı gözlem yapmıştır. Son olarak kızların kamp deneyimlerini yazdıkları ve 2015 yılından 
beri toplanan kamp günlüklerinin söylem ve içerik analizi yapılmıştır.

Giriş: Geçmiş Yıllara Ait Etki Değerlendirme Çalışmalarına Kısa Bir Bakış

Kızlar Atakta Projesi, ilk yılından bugüne yarattığı etkiyi bilme ve yönetmeyi önemsemiş ve bu doğrultuda her 
yıl girişimlerde bulunmuştur. Ancak her yıl ölçülmek istenen değişim hedef, veri toplama araçları ve yaklaşımları 
değişmiştir. Bunun sonucu olarak her yıl farklı ölçekle veya testle veri toplanmış, bu da kümülatif bir değerlendirme 
yapmayı olanaksız kılmıştır. Öte yandan proje ekibinin veri ve kanıt bazlı çalışmak konusundaki girişimleri, bunu 
sürdürmek yönündeki çabaları oldukça önemlidir. 

Sosyal etki değerlendirmesine geçmeden önce sizinle söz konusu dört yıla ait bir değerlendirme paylaşılacaktır. Bu 
değerlendirmelere geçmeden önce bu çalışmanın özeti olan tabloyu inceleyebilirsiniz. Bu tablo değişim teorisinde 
yer alan değişim, ara değişim ve göstergelerin yıl bazlı ne ölçüde değerlendirildiğini göstermektedir. Tablonun yıl 
bazlı hedefler kısmı söz konusu değişim hedefinin ilgili yılın hedeflerinde yer alıp almadığını göstermektedir. Araç/
ölçek kısmı ise geçmişte o değişimin hangi ölçekle ölçüldüğünü ifade eder. Son olarak diğer veri kaynakları ise 
sosyal etki uzmanının o yılla ilgili genel değerlendirmeyi hangi araçları kullanarak yaptığını açıklar. 

Kızlar Atakta’nın Sosyal Etkisi
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ANA DEĞİŞİM ARA DEĞİŞİM GÖSTERGE YIL BAZLI HEDEFLER ARAÇ/ÖLÇEK DİĞER VERİ KAYNAKLARI

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

ÖZGÜVEN

Özsaygı 

1. Söz alma sıklığındaki değişim
2. Fiziksel Duruşlarındaki değişim
3. İletişim kurma biçimlerindeki 

değişim
4. Yapıp yapamayacaklarına dair karar 

verme biçimindeki değişim
5. Denemek istiyorum ifadesinin 

sıklığındaki değişim
6. Kamptan gitmek istememeye dair 

ifadeler
7. Kendi dünyalarına dönmek 

istememeleri
8. Gittikten sonra depresif ve 

umutsuz olmaları
9. Rosenberg ölçeğindeki anlamlı 

artış
*Rosenberg ölçeğinde anlamlı 
değişim”

X x X X NA NA

Rosenberg 
Benlik 
Saygısı 
ölçeği

Rosenberg 
Benlik 
Saygısı 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire 
bir görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire 
bir görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire 
bir görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ilgili atölye değerlendirme anketi (2-3 soruluk)
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• O yıla ait tüm raporlar

Kendine dair 
farkındalık

X X X X NA NA

Rosenberg 
Benlik 
Saygısı 
ölçeği

Rosenberg 
Benlik 
Saygısı 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire 
bir görüşmeler

• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

Yeniliğe açık 
olmak

x x X X NA NA NA

Rosenberg 
Benlik 
Saygısı 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire 
bir görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

TOPLUMSAL 
CİNSİYET

Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Algısı

1. Kadınlar ve erkekler aslında eşit 
diyen çocuk sayısı

2. Kendi bedenleri hakkında fikir 
sahibi olan çocuklar

3. Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet 
algısı ve normlarının sorgulanması 
davranışı görülmesi

*Toplumsal cinsiyet ölçeğinin 
sonuçlarında anlamlı değişim

X NA X X NA NA

Kadınlara 
yönelik 
tutumlar 
ölçeği

toplumsal 
cinsiyet 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire 
bir görüşmeler

• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• O yıla ait tüm raporlar

Konu odağında yapılmış odak grup toplantısı 
raporu

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler
• cinsel gelişim atölye anketi 

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

TEMEL YAŞAM 
BECERİLERİ

Grup çalışması/
liderlik becerisi

1. Kendi aralarındaki çatışmaların 
azalması

2. Akademideki iş bölümüne daih 
olma talepleri

3. Ekip arkadaşlarını destekleme ve 
teşvik etme davranışı

4. Kamp öncesi grup dinamiklerinin 
değişmesi/sorgulanması

5. Sevgi dili kullanmaya başlayan 
veya ona referans veren çocuk 
sayısı

6. Kendi için bir hedef seçen (kısa 
veya uzun süreli) çocuk sayısı

7. Hedefi için atılacak adımları 
belirleyen çocuk sayısı

*Yaşam becerileri ölçeğinde anlamlı 
değişim”

x x X X NA NA NA

temel 
yaşam 
becerileri 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

Temel iletişim 
becerisi

X X X X NA NA NA

temel 
yaşam 
becerileri 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

Atölye değerlendirme anketi

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

Hedef belirleme 
ve harekete 
geçme

X NA X X NA NA NA

temel 
yaşam 
becerileri 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

Atölye değerlendirme anketi

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK

Sorumluluk 
bilinci

1. KA’da gönüllü olmak isteyen 
çocuk sayısı

2. sivil toplum kurumlarında gönüllü 
veya çalışan olmak isteyen çocuk 
sayısı””

3. kendinden farklı olan; köydeki 
çocuklar, engelliler, yabancılar 
ve ekonomik olarak farklı olan 
gruplardan insanlarla karşılaşma ve  
ilişki kurma sıklığı

4. Geri dönüşüm kavramıyla tanışan 
çocuk sayısı

5. az tüketim konusunda farkındalığı 
artan çocuk sayısı

6. Sağlıklı beslenme (abur cubur 
tüketmek istemeyen) farkındalığı 
artan çocuk sayısı

7. Hediyelik eşya almak yerine yapma 
davranışı gösteren çocuk sayısı

8. Denizdeki ve ormandaki yaşamı 
tanıyan çocuk sayısı

9. Deniz ve ormanı koruma 
farkındalığı artan çocuk sayısı “”

*yaşam becerileri ölçeğinde  anlamlı 
değişim”

x x X X NA NA NA

temel 
yaşam 
becerileri 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

Farklılıklara saygı X NA X X NA NA NA

temel 
yaşam 
becerileri 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler

Doğa bilinci X X X X NA NA NA

temel 
yaşam 
becerileri 
ölçeği

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• O yılın gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış 
değerlendirme notları

• O yıla ait video ve fotoğraf arşivi
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış bire bir 
görüşmeler

• Sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış odak 
grup toplantıları

• ÖN-SON TEST
• O yıla ait tüm raporlar

• Katılımcı genç kızlara ait günlükler
• eğitmen, ekip ve gönüllü geri bildirimleri
• sosyal etki çalışması kapsamında yapılmış birebir 
ve odak grup görüşmeleri 

Atölye değerlendirme anketi

• Gönüllü gözlem notları
• birebir görüşmeler
• odak grup toplantıları
• günlükler
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2015-2016 Sosyal Etkiye Giriş ve İlk Adımlar:

Proje ekibi 2015 ve 2016 yıllarında projeye ait değerlendirmeler yapmıştır. Ancak bu oldukça dağınık ve el 
yordamıyla yapılmıştır. Bu sebeple bu yıllara ait çalışmaları sosyal etkiye giriş olarak adlandırmak yerinde olacaktır. 

Bu yıllara ait değerlendirmeler incelendiğinde katılımcı değerlendirme formu, gözetmen anketi ve ön/son test 
uygulandığını, odak grup çalışmaları yapıldığını görmek mümkün. Ancak bu araçların ölçmeye çalıştığı değişim 
hedefleri projenin değişim teorisiyle kısmen uyuşmaktadır veya kullanılan kimi ölçekler proje hedefleri ile 
uyumsuzdur. Kimi durumlarda hedefler ve araçlar doğru seçilmiş, ancak analiz aşamasında yetersiz kalınmıştır. 
Bu yıllarda kısaca aşağıdaki değişimler hedeflenmiştir:  

 • Duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilmek. 
 • Güvenli ortamlarda risk alarak kendini keşfetmek. 
 • Doğa ve spor aktiviteleri içinde fiziksel gücü geliştirmek. 
 • Doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile farklı beceriler edinmek. 
 • Çevre ve doğa bilinci oluşturmak. 
 • Liderlik becerilerini geliştirmek. 
 • Karar alma ve sorun çözme becerilerini geliştirmek. 
 • Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üretebilmek. 
 • Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci geliştirmek. 
 • Diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla kendilerini tanımalarını sağlamak. 
 • Farklı ve çok kültürlü paylaşımlarda bulunmak. 
 • Erkeklere biçilmiş fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde var olabileceğini göstermek. 
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini özümsemek. 

Bu iki yıla ait veriler ve raporlar incelendiğinde hedeflere ulaşıldığı görülmüştür. Hem katılımcıların doldurduğu 
formların sonuçlarından hem de katılımcılarla yapılan görüşme, değerlendirme oturumları ve odak grup 
çalışmalarından hedeflere ulaşıldığı izlenmiştir. 2015 yılında katılımcılara uygulanan kısa ön/son test sonuçları 
rakamsal olarak da yukarıda sayılan hedeflere ulaşıldığını göstermiştir.2 2016 yılının değerlendirmesi ise daha çok 
nitel (anlatısal/hikayesel) olarak yapılmıştır. Bu değerlendirmeler de projenin, hedeflerine ulaştığını göstermiştir.3 
 
Kullanılan ölçeklerle ilgili en önemli nokta, 2016 yılına gelindiğinde 2015’te uygulanan BECK depresyon ölçeği 
terk edilmiştir. Onun yerine İyi Oluş Ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öznel iyi oluş, anlık duygulara 
oranla, öncelikle uzun dönemli “duygu-durum” la ilgilenildiği durumlarda kullanılan bir ölçektir. Kısa süreli 
müdahalelerle ilgili değerlendirme yapmak amacıyla kullanılması çok uygun değildir. İyi oluş, BECK depresyon 
ölçeği gibi, psikolojik danışma alanı için çok önemli bir ölçektir. İyi oluş, danışanın anlam ve amaç bütünlüğü 
bulmasına yardımcı olan psikolojik danışmanın çalışmalarına klinik bir rehber olmaktadır. 

Ayrıca 2016 yılında “toplumsal cinsiyet rollerine” ilişkin bilimsel bir veri sağlamak adına yaz programına katılan 
dokuz gruptan beşi ile odak grup tekniği ile görüşmeler yapılmıştır. “Ergenlik dönemindeki genç kızların toplumsal 
cinsiyet rollerinin oluşumu ve yaşantılarına etkilerine ilişkin görüşlerinin” belirlenmesi için yapılan odak grup 
çalışmalarında, projenin toplumsal cinsiyet konusunda nasıl bir değişim yarattığına ilişkin bir soru ve analiz yer 
almamıştır. 

Katılımcı günlükleri bu yıl da toplanmaya devam edilmiştir. Paydaşlarla video röportajlar da gerçekleştirilmiştir. 

Detaylı bilgi için proje web sitesinden 2015 yılı Faaliyet Raporu’na ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için proje web sitesinden 2016 yılı Sosyal Etki Raporu’na ulaşılabilir.

2

3
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2017 - İlk Sosyal Etki Raporu Yayınlanıyor4:

2017 yılında proje ekibi sosyal etki çalışmasını daha yapılandırmış gözükmektedir. 2017’de proje değişim teorisi 
oluşturulmaya başlanmış ve değişim hedefleri gözden geçirilerek netleştirilmiştir. Ayrıca projenin etkisini ölçmek 
için geçmiş yıllarda uygulanan psikoloji ölçeklerinin yanı sıra, projenin müdahalelerini anlamaya daha uygun 
ölçekler kullanılmıştır. Bu yıl Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nin projede kullanıldığı görülmektedir. 

2017 değişim hedefleri şöyledir:
“Risk altındaki genç kızların özgüvenleri artar”

 •  Risk altındaki genç kızların özsaygıları artar
 •  Risk altındaki genç kızların kendilerine dair farkındalıkları güçlenir
 •  Risk altındaki genç kızlar yeniliğe açık hale gelir

“Risk altındaki genç kızların toplumsal cinsiyet eşitliği algısı güçlenir 
Risk altındaki genç kızlar temel yaşam becerileri kazanır”

 •  Risk altındaki genç kızların temel iletişim becerileri güçlenir
 •  Risk altındaki genç kızların insan ilişkileri güçlenir
 •  Risk altındaki genç kızların kendileri için hedef koyma ve harekete geçme becerisi güçlenir

“Risk altındaki genç kızların toplumsal duyarlılıkları artar”
 •  Risk altındaki genç kızların sorumluluk bilinci güçlenir
 •  Risk altındaki genç kızlar her tür farklılığa saygı duyan bir bakış açısı geliştirir
 •  Risk altındaki genç kızlar doğa bilinci kazanır

 
2018 - Sosyal Etki Alt Yapısı Tamamlanıyor5:

2018 yılı Kızlar Atakta Projesi’nin tüm izleme değerlendirme ve etki değerlendirme altyapısının tamamlandığı 
yıl olmuştur. 2016 kamp yılı itibariyle sosyal etki ve izleme değerlendirme çalışmaları yapmaya başlayan ekip, ilk 
sosyal etki raporunu 2016’da, Sosyal Etkiye Giriş ismi ile yayımlamıştır. 2017’de kendi imkanlarıyla sosyal etki 
raporlarını hazırlamışlar, 2018 yılında bağımsız bir raporla ve altyapılarını kurarark bu konudaki hassasiyetlerini 
kanıtlamışlardır. Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan çalışmalar kapsamında bağımsız bir uzmanla önce projenin 
değişim teorisi hazırlanmış, her bir değişim için göstergeler belirlenmiştir. Son olarak bu değişimleri ölçmek için 
hangi araçların en uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu noktada söz konusu araçların bilimsel olarak geçerliliği 
kanıtlanmış, Türkiye’ye ve Türkçeye uyumluluk çalışmasının tamamlanmış olmasına dikkat edilmiştir. 

Katılımcı genç kızlarla ilgili bilgi toplama aracı yalnızca ön/son testle sınırlandırılmamış, ayrıca program 
gönüllülerinin kızlarla ilgili gözlemleri de sistematik bir şekilde toplanmıştır. Hazırlanan Gönüllü Gözlem Formu 
(EK-6) aracılığıyla gönüllüler her günün sonunda kızlarla ilgili değerlendirmelerini hazırlanmış forma işlemiştir. Bu 
form yine göstergelerden hareketle hazırlanmıştır. 

2018 Yılı sosyal etki altyapısının kurulması kadar, hedef gruplar açısından da farklılık gösteren bir yıl olmuştur. 
Bu yıl geçmişte olduğu gibi devlet koruması altındaki kız çocukları proje katılımcısı olmuş, ancak onların yanı 
sıra iki farklı grupla daha çalışılmıştır. 2018 yılı Ferrero ve Genç Hayat Vakfı ile geliştirilen iş birlikleri sonucu 2 
kamp haftası fındık sektöründe çiftçilik yapan Doğu ve Batı Karadenizli ailelerin kız çocukları, 2 kamp haftası 
da aileleri fındık tarımında mevsimlik işçi olarak çalışan Güneydoğu Anadolu’dan kız çocukları proje katılımcısı 
olmuştur. Hedef grubun bu yıl farklı alt grupları olduğu için 2018 yılı hafta bazlı değerlendirilmiştir. Hafta bazlı 
değerlendirmenin yer aldığı 2018 yılı değerlendirme raporu ayrıca hazırlanmış ve yayına hazır hale getirilmiştir. 

Detaylı bilgi için proje web sitesinden 2017 yılı Sosyal Etki Raporu’na ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için proje web sitesinden 2018 yılı Sosyal Etki Raporu’na ulaşılabilir.

4

5
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Kızlar Atakta’nın Etkisi

Proje ekibi geçtiğimiz yıllarda değerlendirme çalışmalarına oldukça önem vermiş ve iç değerlendirme mekanizmaları 
geliştirme yönünde çalışmalar yapmıştır. Ancak bağımsız bir dış değerlendirme sürecinin işletilmesi daha nesnel 
sonuçlara ulaşılması açısından önemli görülmüştür. 

Bu çalışma yapılırken karma bir metodoloji kullanıldığından bahsedilmişti. Bu metotların nasıl kullanıldığı kısaca şöyle 
özetlenebilir: 

 • Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Ölçeği ve Temel Yaşam Becerileri Ölçeği’nden oluşan bir test 
hazırlanmış ve 116 katılımcı genç kıza uygulanmıştır.  

 • Geçmiş yıllarda toplanmış tüm veri gözden geçirildi, bu verilerle yapılmış analizler/raporlar okundu. Bu kapsamda 
hem ulaşılmış rakamsal sonuçlar hem de yapılmış odak grup notları incelendi.

 • Geçmiş yıllarda ve 2018’de katılımcı genç kızların yazmış olduğu günlükler okundu,bu günlüklerden değişim teorisi 
doğrultusunda bir içerik ve söylem analizi yapıldı. Toplam 303 tane günlük sosyal etki uzmanı tarafından okundu.

 • Proje ekibinin geçmiş yıllarda gönüllüler, eğitmenler ve kurum gözlemcileri ile yapmış olduğu video kaydı ve 
röportajlar dinlendi, analize dahil edildi.

 • Projenin uzun süreli etkisini görebilmek de bu analizin bir parçası olduğu için; katılımcı kızlar, aileleri, kurum 
gözlemcileri ve onlarla kampa gelen sosyal çalışmacılar için takip formları geliştirildi, 2018 katılımcılarına uygulandı. 

 • Projenin tüm paydaşlarından temsilcilerle birebir görüşmeler ve odak grup toplantıları yapıldı. Bu kapsamda sosyal 
etki uzmanı 37 kişi ile bir araya geldi, görüşme yaptı. Tüm görüşmelerde ses kaydı alındı ve görüşmeler yazıya 
geçirildi. Elde edilen deşifre metinleri aracılığıyla bir analiz yapıldı. 

 • Son olarak sosyal etki uzmanı 2018 yaz döneminde 3 hafta boyunca farklı hedef grupları izlemek için kampta 
yer almış ve analizini desteklemek üzere gözlem yapmıştır. Gözlem notları tutulmuş ve bu notlar analize dahil 
edilmiştir.

Çalışma sırasında karşılaşılan zorluklar
 • Projenin dört yılı kapsayan genel değerlendirmesi yapılırken karşılaşılan en büyük ve temel zorluk geçmiş yılların 
katılımcılarına ulaşılamaması idi. Geçmiş yıllarda projeye dahil olan ana hedef grup devlet koruması altında yaşayan 
kız çocukları idi. Ancak bu kızlara ait bilgilerin paylaşılmasının önünde yasal engeller bulunmakta idi.  Ayrıca 
bakanlığın genel yaklaşımından ötürü de kızlarla tekrar iletişim kurmak zor olmuş ve ön/son test belirli oranda 
katılımcıya uygulanmıştır.

 • Benzer bir zorluk da geçmiş yıllarda kurum gözlemcisi olarak kampa gelmiş bakanlık personeline ulaşmakta ortaya 
çıkmıştır. Yeterli sayıda kurum çalışanına ulaşılamamış, ulaşılan az sayıda kurum çalışanı ile de birebir görüşme 
yapılmıştır. 

 • Geçmiş yıllarda programa dahil olan kızlarla ilgili ana veri kaynaklarından biri günlüklerdir. Ancak katılımcılar 
günlükleri teslim edeceklerini bildikleri için özellikle ilk günlerde duygu ve düşüncelerini anlatmaktansa geçirdikleri 
günleri betimlemekle yetinmişlerdir. Kampın ilerleyen günlerine ilişkin günlük notları ise oldukça yoğun paylaşımları 
içermektedir. 

 • 2018 katılımcılarına uygulanan takip formlarından ise geri dönüş, beklenenin altında olmuştur. Bu formlar hem 
kapalı hem açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Katılımın az olması sebebiyle açık uçlu sorular bu rapora dahil 
edilmiştir. Aksi halde bu formlardan elde edilecek nicel analizin temsil gücü oldukça zayıf olacaktır. 

a. Ulaşılan Genel Sonuçlar

Tüm bu zorluklara rağmen gerek test sonuçları gerek günlüklerin içerik ve söylem analizi gerekse değerlendirme 
kapsamında gerçekleştirilen görüşme ve odak grup notları proje hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. 
Ulaşılan genel sonuçlar şöyledir:

Etkinlik

Proje aktivitelerinin planlandığı şekilde yürütülmüş olduğunu ve ulaşmayı hedeflediği somut çıktılara ulaştığını 
teyit edebiliriz. Projenin ana hedeflerini destekleyecek şekilde, her sene var olan planlı hedeflere ulaşmak için 
daha detaylı çalışılmıştır. Yıllar içinde projenin katılımcı sayısı veya kamp haftası sayısında büyük değişimler 
gerçekleşmemiştir. Proje aynı ölçekte kalmış, proje hedefleri ise yıllar içinde daha sistematik hale getirilmiştir. Bu 
da etkinin anlaşılabilmesi ve artırılabilmesi için önemli bir adım olmuştur.  
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Sürdürülebilirlik 

Proje ekibi ile yapılan odak gruplar ve görüşmeler 2019 itibariyle projenin yeni bir faza geçmeye hazır olduğunu ve 
buna ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Bu yeni fazda somut çıktıların artması kadar hedef kitlenin ve işbirliklerinin 
çeşitlenmesi de hedeflenmektedir. Başka bir ifade ile önümüzdeki dönem itibariyle proje, büyüme hedefindedir. 

Bu yıl proje kamu ile yaptığı işbirliğini sürdürürken STK ve özel sektör işbirlikleri de geliştirmiş ve bu işbirliklerini 
başarılı şekilde yürütmüştür. Farklı işbirlikleri, farklı katılımcı grupların kampa gelmesini sağlamıştır. Projede bu yıl 
devlet koruması altında yaşayan kız çocuklarının yanı sıra mevsimlik tarım işçisi kızlar ve çiftçi ailelerin kızları da 
yer almıştır. Proje farklı hedef gruplarla çalışma konusunda da başarısını 2018 yılı izleme değerlendirme raporuyla 
kanıtlamıştır. Bu deneyim ve sonuçlar projenin hedef grup ve işbirlikleri yönünden büyümeye gidebileceğini 
göstermektedir. 

Bu tarz işbirlikleri geliştirmek kamu ile çalışmanın yaratacağı negatif durumlarla çalışmak konusunda da projeyi 
güçlendirecektir. Türkiye’de yalnızca kamu kurumlarıyla işbirliğine odaklı proje yapmak, hızlı gündem ve kadro 
değişiklikleri sebebiyle sık sık durma noktasına gelmekte veya pek çok keyfi uygulama dayatmasına maruz 
kalmaktadır. Bu risk hali kimi haftalar iptaller yaşanmasına ve proje ekibi üzerinde önemli bir psikolojik yüke 
dönüşmüştür. Bu nedenle kamu her ne kadar çok önemli bir hedef grubu mobilize ediyor olsa da tüm kamp 
haftalarının yalnızca kamu odaklı yürütülmemesi pek çok açıdan projeyi güçlendirecektir. 

Etkililik

 • Kızlar Atakta Projesi çok önemli bir grup olan devlet koruması altındaki kızlarla çalışarak çok önemli bir değişim 
yaratmaktadır. Söz konusu hedef kitle hem bu tür müdahalelere çok ihtiyaç duymakta, hem de Türkiye’de 
bu gruba yönelik çok fazla proje geliştirilmemektedir. Bu yanıyla Kızlar Atakta, benzerlerinden oldukça ayrı  
durmakta ve önemli bir sosyal etki yaratmaktadır. Proje ekibinin bu grupla çalışmak konusunda çok önemli bir 
bilgi ve deneyim biriktirdiği gözlenmiştir.

 • Projede tüm değişimler için güvenli alanda yaşam deneyimi ve spor yoluyla beceri kazandırma yaklaşımlarına 
başvurarak, katılımcılara tecrübe ederek öğrenme imkânı sunulmaktadır. Katılımcılar hem eğitmenlerden, hem 
gönüllülerden, hem de birbirlerinden öğrenmekte ve sorumluluk alarak sürecin parçasına dönüşmektedir. Bu da 
öğrenmeyi hızlandırmakta ve etkiyi artırmaktadır. Bu yanıyla kampın dizayn ediliş biçimi etkiyi artıran önemli bir 
faktördür. Bu, kampta geçirilen üç hafta boyunca sosyal etki uzmanı tarafından da gözlemlenmiştir.

 • Dizayn edilmiş deneyim olarak da adlandırabileceğimiz kamp atmosferi, programı kadar kamp alanındaki rol 
modeller (gönüllüler, eğitmenler ve proje ekibi) aracılığıyla da kızlarda önemli değişimler yaratmaktadır. Kızların 
günlüklerinde bu kişilerden bahsedişleri de bu etkiyi ortaya koymuştur. Genç kızlar karşılaştıkları bu rol modellerle 
özdeşleşmekte ve bu örnek alma haline dönüşmektedir. Rol modelin sahip olduğu pozitif özellikler kızlar için 
hayatlarına entegre edecekleri değişimlere dönüşmektedir.

 • Ayrıca kamp programındaki çeşitlilik (spor, sanat vb) kızlara kendilerini farklı yollarla keşfetme ve ifade etme 
olanağı sunmaktadır. Bu da gündelik hayatlarında kısıtlı şekilde bu imkana sahip kızlar için oldukça önemlidir. 

 • Etkiyi artıran bir diğer faktör olarak kamp alanı dikkati çekmiştir. Düşler Akademisi Kaş Tesisleri pek çok günlükte 
de ifade edildiği gibi kızlar için “bir düş mekanıdır”. Kamp alanı kızların değişiminde en az kamp programı kadar 
etkili olmuştur. 
 › Kamp alanı doğa ile iç içe olması sebebiyle öncelikle ekoloji konusunda kızlarda farkındalık oluşmasına katkı 

sunmaktadır. 
 › Ayrıca kamp alanında başka projelerin yürütülüyor olması kızlar için önemli karşılaşma alanları yaratmaktadır. 

Kamp alanında yürütülen engellilik projeleri sayesinde özellikle engellilik konusunda kızların önemli bir 
farkındalık kazandığı söylenebilir. 

 › Ayrıca kamp alanında bulunan diğer projelerin erkek gönüllüleri ve erkek çalışanlar da kızlar için en az kadın 
gönüllüler kadar önemli rol modellerdir. Toplumsal cinsiyet açısından eşitlikçi bir tutuma sahip erkek modellerle 
karşılaşmak kızlarda önemli bir kırılma yaratmaktadır. 

İlerleyen bölümde değişim teorisi baz alınarak projenin tek tek değişim hedeflerinin değerlendirmesini okuyacaksınız. 
Bu bölümde yer alan sonuçlar tüm veri kaynakları dikkate alınarak ulaşılan analizin sonuçlarıdır.
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Grafik 1:Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği değişim grafiği
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b. Ulaşılan Değişim Bazlı Sonuçlar

Özgüven

Kızlar Atakta Kampı farklı dezavantajlara sahip genç kızlara açılan çok önemli bir deneyim alanıdır. Bu alanda 
bulunmak, pek çok farklı aktiviteye katılmak, kişisel gelişimlerine katkı yapacak atölyelere dahil olmak, bu imkâna 
hayatları boyunca belki de tekrar sahip olamayacak kızların hayatlarında önemli izler bırakmaktadır. Desteklenmek, 
birey olarak görülmek ve yeni deneyimler edinmek ergenlikteki bir bireyin kendine ilişkin pozitif algısını güçlendiren 
önemli olgulardır ve kamp alanı tamamen bunun üzerine kuruludur.

Özellikle kızların kampa geldikleri ilk an olan karşılama, kızların kendilerini birer birey olarak hissettikleri ilk andır. Kızlarla 
tek tek tokalaşılarak “hoş geldin” denmesi kampın özgüven/özsaygı değişimi için ilk kıvılcım niteliği taşımaktadır. 

Bu yönüyle proje çok önemli bir hedef grupla çalışmakta ve bu hedef grup için de oldukça hayati konularda pozitif 
değişimler yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için de oldukça detaylı bir kurgu yapılmış ve bu 
değişimler yalnızca atölye ve aktivitelerle değil, her an her adımda pozitif olarak değiştirilmeye çalışılmıştır. Niteliksel 
ve niceliksel tüm veriler projenin bunda da başarılı olduğunu göstermiştir. 

Öte yandan özgüven değişimi kısa süreli müdahalelerle yaratılması güç bir değişimdir. Özgüven tüm yaşam alanlarından 
etkilenen ve uzun sürede kazanılabilen bir özellik olduğu için özgüveni daha küçük değişimleri yaratarak güçlendirmeye 
çalışmak daha uygundur. Kamp boyunca kızların özgüvenleri, özsaygı, kendine dair farkındalık ve yeniliğe açık olmak 
alt değişimleri ile güçlendirilmek hedeflenmiştir. Bu açıdan projenin başarılı bir yol izlediği söylenmelidir. 

Projenin temel değişimlerinden biri olan özgüven değişiminin pozitif yönde oluştuğunu tüm veri kaynakları 
doğrulamıştır. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nde %2,5 oranında artış görülmüştür. %2,5 oranındaki 
(2,91’den 3,02’ye) artış çok yüksek bir orana işaret etmese de,  6 günlük bir müdahalenin sonucunda ortaya çıkan 
bir değişimi ifade etmesi yönüyle anlamlı bir artışı göstermektedir. Başka bir ifade ile daha uzun süreli bir müdahale 
ile ortaya çıkması beklenen bir değişim olan özgüvenin, görece kısa süreli bir müdahale sonucu ortaya çıkmış olması 
anlamlıdır. Ayrıca yapılan tüm görüşmelerde kızların özgüvenlerinin arttığı ifade edilmiştir. Ayrıca günlüklerdeki 
ifadeler de kızların kamptan kendilerine dair pozitif bir algı ile ayrıldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra sosyal etki 
uzmanının kampa ilişkin gözlemleri de bunu doğrular niteliktedir. 

Özsaygı

“Benim burada en iyi öğrendiğim şey iz bırakmak. Normalde milli bir izci olarak çok güzel iz süreriz ve arkamızda iz 
bırakmayız. Ama ben buraya gelince dünyaya ve kendi hayatıma bir iz bırakmak istediğimi fark ettim. Hedeflerim ve 
hayallerim herkese yayılsın, herkes bilsin istiyorum. En önemlisi kendime bir şeyler kanıtlamak. Cesaret, kararlılık ve 
azim. Beni anlatan 3 kelime.” (2018 günlüğü)

“Son gece geçen zamanı anlamadım çok güzel vakit geçirdim bu alanın içinde öğrendiğim ve uyguladığım her şey 
beni baştan yarattı. Burayı hiç unutmayacağım.” (2018 günlüğü)



31

“Gönüllü ablanın bana fark ettirdiği bir şey çok hoşuma gitti. Dedim ki biz ne zaman boş kalacağız fotoğraf 
çekinmek istiyorum. Şu an çekin dedi. Ama karanlık dedim. O zaman yıldızlara bak dedi. Hani bir şiir var ya körler 
görmese de yıldızlar var diye önemli olan bakmak.” (2017 günlüğü)

“Özgüven kısmı en başarılı kısmı. Çünkü yaşanmışlıklarla oturuyor. Ve bu kızlar döndüğü zaman en azından, şeyin 
etkisi oluyor, mesela ekstrem spor yaptığınızda, sonrasında ister istemez başarı duygusu oluyor. Başardım, kelimesini 
kendilerine söylemesi, bir özgüven katıyor onlara. Zaten bu kadar çok etkinliğin olması ve bunları tecrübe etmiş 
olmaları onlarda o özgüveni sağlıyor. Giderken mesela şunun çok net farkına varıyorsunuz, Diyor ki kız, ben bisiklete 
başlayacağım gidince. Özgüven bu cümlelerde ortaya çıkıyor.” (2017 kamp lideri görüşü)

Olayın tamamı gerçekten toplumsal cinsiyete bakış açısındaki değişim ve özgüven üzerine kurulu. Zaten büyük 
resimde baktığında öznel örnekleri geçiyorum, hissedilir bir beden diliyle başlayan, söylemesine bile belki de bazen 
gerek yok insanların... Grubun ilk oturduğunda falan masaya... Gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Biraz daha ürkek 
bakışlar, o kapalı vücutlar. Hem genel olarak yükselmenin getirdiği hem de özgüvenin getirdiği giderken ki o parlayan 
gözler hali falan, o büyük resimde gerçekten çok fark edilir bir şey. (Proje ekibi görüşü)

“Norm nedir. Norm işte kadının evlenmesidir, norm kocasına çocuklarına yemek yapmasıdır vs. neyse bunlar çok 
gayriihtiyari bir şekilde dillerinde. Dolayısıyla orada yaratılan hani bunu duymuş olmak dahi çok büyük bir şey 
yaratıyor onlar için benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu konularla alakalı bir farkındalık yaratılıyor. Onun dışında 
kişisel gelişim yani kişisel gelişim derken de kastettiği en önemli şey kendine güven hissiyatıyla alakalı. Yani bunu 
kendilerine kanıtlamış olarak gidiyorlar hani “evet yapabilirim” i “yaptım hiç yapamayacağımı düşündüğüm bir şeyi 
ben yaptım” konusunda çok ciddi bir hissiyatla gidiyorlar” (2017 yılı gönüllü görüşü)

Kendine Dair Farkındalık

“Bugün hayatımda bir sürü şey değişti. Çünkü ben bugün en büyük korkularımdan birini yendim. Bugün yamaç 
paraşütünde o korkumu yendiğimi düşünüyorum.” (2018 günlüğü)

“Bugün hayatımda ilkler günüydü. Hayatımda ilk kez dalış yaptım, ilk kez denizde tek başıma durdum, gözlerimi 
kapatıp dans ettim. Çıkardığım ders kendime güvenirsem denizde olduğu gibi gün yüzüne çıkabilirim.” (2018 
günlüğü)

“Aslında her şeyden az yaparak hangisine yeteneğimiz olduğunu öğrenmeye farklı şeyler denemeye kendimizi 
tanımaya ve farklı yönlerimizi keşfetmeye uğraştılar. Ve kendimizi gördük.” (2018 günlüğü)

“Bugün aslında korkularımız içinde hapis olduğumuz ve bir türlü yenmeye çalışmadığımız o hapisten çıkmak için 
yapmamız gereken tek şey ise korkularımızın üstüne gitmekmiş. Dalış yapmak biraz korkutuyordu beni 2 kere 
yapamayacağımı düşündüğüm için denizden çıkıp durdum ama daha sonra tekrar denedim. Ve denizin altına kadar 
gittim ve mükemmeldi.” (2018 günlüğü)

“En temelinde de işte doğa sporlarında alacağın riski biliyor olmanın ve vazgeçeceğin noktayı biliyor olmanın büyük 
bir beceri olduğunu anlatmak. Evet ben buraya kadar yapabildim ve bravo, sınırını biliyorsun. Bu büyük bir şey. 
Kendine dair farkındalık üzerine konuşurken söylemiştik bunu. (2018 gönüllü görüşü)”

Yeniliğe açık olmak

Ayrılmak istemiyorum çünkü burası bir kızın veya kişinin istediklerini özgürce yapabilme ve daha önce yapmadığı 
şeyleri yapma olanağı olan bir yer iyi ki buradayım. (2015 günlüğü)

İlklerin yeri burası ben bunu yapabilirmişim deyip kendime güvenimin geldiği yer. İnsanlar ne düşünür diye 
düşünmeden hareket ettim.  (2015 günlüğü)
 
“Birincisi özgüvenle ilgili olarak, kendini bir yerde sadece sözel ve alışılagelmiş argümanlarla değil de, bir 
enstrümanla ya da bedeniyle ya da sesiyle ifade ediyor. Bu kendini, birazcık da böyle sanatsal bir dışavurum olarak 
düşünüldüğünde o özgüveni arttırıcı bir tarafı var. (Eğitmen görüşü)

Bu anlamda stratejik olarak deniz etkinliği ilk güne konuyor. Orada tamamen bir doğal liderlik oluşuyor. Sana 
güvenmek zorunda. Profesyonelliğinle ona bunu veriyorsun. Özellikle yapılan şeyler. O güveni verdiğin zaman, sen 
bu ablayla çalışacaksın, belli tekniklere çalışacaksın, öylesine yüzmeye gelmedik buraya. O güven duygusu, ilişki 
gelişiyor. İlk gün aslında, o güven ile beraber özgüven de geliyor. (Proje ekibi görüşü)
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Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet de özgüven gibi Kızlar Atakta Projesi’nin özgün yanlarından ve anahtar değişimlerinden biridir. 
Ve yine toplumsal cinsiyet de özgüven gibi hayatın tüm alanlarına yayılan ve uzun süreli destek ve müdahalelerle 
güçlendirilebilecek bir değişim olarak bilinmektedir. 

Kızlar Atakta kampında gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet atölyesi ile kızlar toplumsal cinsiyete ilişkin temel 
kavramlarla tanışmaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet atölyesinin tekrar yapılandırılmasının gerekli olduğu 
gözlemlenmiştir. Atölye fazla bilgi ve kavram içerikli, oldukça yoğun bir içeriğe sahiptir ve katılımcılara az 
uygulama alanı açılmaktadır. Ayrıca bazı konularda katılımcılar için fazla soyut tartışmalara girilmekte, katılımcıların 
gerçekliğinden uzaklaşılmaktadır. Bunun yerine onların hayatlarına entegre edebilecekleri konulara değinilmesi 
daha uygun görülmektedir. Katılımcılar arasında da atölye de duyduğu kavram ve kelimelerin onu rahatsız ettiğini 
belirtenler olmuştur. 

Toplumsal cinsiyet açısından bir diğer önemli nokta rol model yoluyla öğrenme konusudur. Kampta kızlarla birebir 
ilgilenen güçlü kadın rol modeller kızların toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargılarını sorgulamalarını sağlamaktadır. 
Öte yandan erkek eğitmenler veya çalışanlar da kesinlikle kızlar için önemli rol modeller olmaktadır. Kadınlarla eşit 
ilişkiler geliştiren, yemek yapan veya bahçede çalışan erkeklerin varlığı da kızları oldukça etkilemektedir. Kendisini 
cinsiyeti ile değerlendirmeyen erkeklerle karşılaşmak kızlar için oldukça etkili bir karşılaşmadır ve projenin bu 
karşılaşmaları sağlamak noktasında oldukça başarılı olduğu söylenmelidir. 

Grafik 30: Tüm sene Toplumsal Cinsiyet Ölçeği, ortalama skor değişimi
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Toplumsal Cinsiyet Ölçeği’nde %5’lik pozitif bir değişim görülmüştür. Bu artış özgüven değişiminde olduğu 
gibi müdahalenin süresi ile birlikte düşünülmelidir. Görece düşük olan %5 (2,05’ten 1,81’e) kısa süreli bir müdahale 
sonucu ortaya çıktığı için anlamlı bir değişimi gösterir. Toplumsal cinsiyet açısından kampın asıl başarısı, tüm kamp 
alanının toplumsal cinsiyet açısından eşitlikçi bir yaklaşımla dizayn edilmesinde ve görev/sorumluluk dağılımının kızlara 
toplumsal cinsiyet anlamında eşitlikçi bir tablo sunmak üzere kurgulanmasında yatmaktadır. Kamp alanı erkek ve 
kadın tüm gönüllülerin (rol modellerin) benzer işleri yapabildiği bir ortamdır. Erkek gönüllüler mutfakta çalışabildiği 
gibi kadın gönüllüler yük taşımak, tamirat yapmak gibi işleri üstlenmektedir. 

“Kesinlikle. Zaten bütün gönüllüler neredeyse kadın. Ve teknede bir kaptan bir de erkek gönüllü var. Sonra Ercan 
Abi erkek. Taylan var bir de. Ekipte yani aslında aktif olarak rol alan daha çok kadın ve bunu bence kesinlikle çok iyi 
gözlemliyorlar. Bence ikinci günden itibaren bu kırılım yaşıyorlar kendi içlerinde de daha dikkatli izlemeye başlıyorlar 
bizleri. Ne yapıyoruz, sıraları kaldırıp diziyor muyuz, koli mi taşıyoruz, yemek için koca koca tencereleri mi taşıyoruz. 
Bunlar hep tabudur ya, kadınlar güçsüzdür taşıyamaz. İki kişi taşımam da üç kişi taşırım bir şekilde bunu görüyorlar.” 
(2018 gönüllü görüşü)

“Kız gibi sözünün aslında ne kadar onu verici olduğunu anladım. Kız gibi yapıyorum çünkü ben bir kızım ve bununla 
gurur duyuyorum.” (2015 günlüğü)
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“Bize kız olmanın güzel olduğunu hissettirdiler, kız gibi yapmanın özel olduğunu her bireyin özel olduğunu gösterdi 
bize.” (2015 günlüğü) 

“Toplumsal cinsiyet kavramı üzerine konuşurken düşüncelerimi özgürce açıklayabildiğimi fark ettim. Kısacası bugün 
özgüvenimin artığını fark ettim.” (2018 günlüğü)
 
“Toplumsal cinsiyet konusunda bir seminer yapıldı ve ben bazı yanlışlarımı fark ettim. Bunları düzeltmek için 
çabalayacağım kadın olmak utanılacak bir şey değil.” (2018 günlüğü)

“Bugün bisiklet vardı ilk defa özgür bir şekilde bisiklet sürdüm yargısız bir şekilde kendimi serbest bıraktım. İlk defa biri 
kızını dövmeyen dizini döver cümlesini kurmadı.” (2018 günlüğü)

“Ben de ekibin içerisinde, yüzme eğitimi veriliyorsa, yüzme eğitmenlerinden biri ben oluyordum. Biri x biri y, değişiyorduk. 
İlişki kuruyordum yani, x Abi olarak biliyorlardı beni. Benim erkek olmam, aslında çok planlamadığımız, ama aslında 
böyle rol model olmak açısından da önemli oldu.  Böyle erkekler de varmış gibisinden...” (proje ekibi görüşü)

“Gönüllük yapısı özellikle kızlar atakta projesinde çok çok farklı. Ne açıdan farklı, birincisi siz oraya hiç kimse olarak 
gitmiyorsunuz, bir rol modeli, genç kızları heyecanlandıracak, heveslendirecek, o şekilde olmak isteyecekleri bütün 
o sahadaki aktivitelerde, tırmanışta dalışta şurada burada bakarak feyz alacakları hani bir örnek karakter olarak 
gidiyorsunuz.  Yani kızlar atakta söyleminin altını dolduran kadın gönüllüler olarak gidiyorsunuz. Erkek gönüllüler yok, 
kadın gönüllüler var ve onlarında gerçekten güçlü kuvvetli işte karakterli birtakım karakterler olması beklentisi var.” 
(gönüllü görüşü)

“Alternatif Kamp ve Düşler Akademisi’nin yürütülüyor olması ve burada karşı cinsten insanların gönüllü olarak, katılımcı 
olarak ve engelli olarak bulunuyor olması, işte bizim tam da kızlara vermek istediğimiz kapsayıcı bakış açısı ile, onları 
sadece o kadın olma halinden, ondan dolayı yaşadıkları sıkıntılardan, kadın gönüllülerle bir şeyler yapıyor olmalarının 
ayrıştırıcı halinden koparan ikinci bir şeydir, Bu her ortamda yaratılamayabilirdi.” (Ayder temsilcisi görüşü)

Temel Yaşam Becerileri

Temel yaşam becerileri de özgüven gibi alt değişimleri olan büyük bir değişim alanını ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Alt değişimleri: Grup çalışması/liderlik, temel iletişim ve hedef belirlemedir. Kızlar Atakta projesi kapsamında bu 
alt değişimlerin bazıları atölyelerle kazandırılmaya çalışılırken bazıları spor aktiviteleri aracılığıyla kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Grup çalışması ve liderlik oryantiring etkinliğiyle verilmek istenirken diğer iki alt değişime yönelik 
atölyeler yapılmaktadır. Atölyeler kızların aktif olduğu uygulamalara dayanmaktadır. Kızların aktif olmasının değişimin 
ortaya çıkmasında pozitif bir etkisinin olduğu gözlenmiştir. 

Grup çalışması/liderlik konusunda değişim yaşayan kızların en çok birlikte hareket etme, etrafındaki insanlara karşı 
farkındalık geliştirme gibi değişimler geliştirdikleri görülmüştür. Bunun bir sonucu da kamptan önce birlikte yaşayan, 
özellikle kamu kurumlarından gelen kızların, kendi gruplarında lider kabul edilen kişileri sorgulama ve kendi liderlik 
özelliklerini keşfetmeleri olmuştur. 

Katılımcıların günlüklerinde en çok söz ettiği etkinliklerden olan oryantiringin etkisi aktivitenin sonunda yapılan 
değerlendirme kısmındaki anlatımlardan net şekilde görülmüştür. Oryantiring ile ekip olmak, ekiple hareket etmek 
ve liderlik kavramlarını katılımcılar bizzat deneyimleyerek öğrenmektedirler.

İletişim atölyesinin yanı sıra kamp boyunca kullanılan ve doğru iletişimi simgeleyen “sevgi dili” kavramı kızlar üzerinde 
pozitif bir etki yaratmıştır. Neredeyse tüm günlüklerde sevgi dilinden bahsedilmiştir. Ayrıca kamp boyunca da kızların 
birbirlerine sevgi dilini hatırlattıkları ve sevgi dilinin kurallarına dikkat ettikleri gözlemlenmiştir. Hem görüşmeler hem 
günlükler kızların kamptan kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek ayrıldığını göstermektedir.

Temel Yaşam Becerileri Ölçeğinin alt ölçeklerinde şu artışlar görülmüştür:
- Empati kurma ve Öz-farkındalık: %4
- Karar verme ve Problem Çözme %5 
- İletişim ve Kişilerarası İlişki Becerileri %2
- Hedef Belirleme %4
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Grafik 31: Tüm Sene Yaşam Becerileri Ortalama Skor Grafiği
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Grafik 32: Tüm Sene Yaşam Becerileri alt ölçekleri grafiği
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Yukarıdaki grafiklerde temel yaşam becerileri ölçeğinin ortalama değişimi ve alt ölçek bazlı değişimlerini görmek 
mümkündür. Temel yaşam becerileri ölçeğinin verdiği sonuçlar da düşük gibi gözükse de diğer değişimlerde olduğu 
gibi müdahalenin kısalığı bu sonucun ortaya çıkmasında etkilidir. Bu sonuçlar kısa süreli bir kampın sonucunda 
ortaya çıkmaları dolayısıyla anlamlıdırlar.

Grup çalışması/liderlik 

“Evet, bazı kişiler çok şeydi: Lider, daha bir böyle grubu alıp götürme özelliğine sahipti. Evet lider özellikleri ortaya çıktı 
başka insanlarında, fakat bence grup olmayı da çok iyi öğrendiler. Yani, o konuda biraz geliştiklerini düşünüyorum.” 
(Gönüllü görüşü)

“Kendini bir yerde sadece sözel ve alışılagelmiş argümanlarla değil de, bir enstrümanla ya da bedeniyle ya da sesiyle 
ifade ediyor. Bu kendini, birazcık da böyle sanatsal bir dışavurum olarak düşünüldüğünde o özgüveni arttırıcı bir 
tarafı var. Bir ikincisi, grupça yapıyoruz çalışmaları. Ve dolayısıyla grup arkadaşlarını, bazen tekrar etmek, bazen 
onlara öncülük etmek, bazen birlikte hareket etmek şeklinde grup içerisindeki etkileşimi de besleyen bir sürü 
boyutu olan bir atölye oluyor bu.” (Eğitmen görüşü)

“Kişisel gelişim sonrası bende çok büyük bir değişiklik olduğunu fark ettim sadece kendimi değil önümdeki ve 
arkamdaki gönüllü ablaları hocaları ve grup arkadaşlarımı merak ettim.” (2016 günlüğü)

“Oryantiring yaptık gayet eğlendik, tam bir grup çalışmasıydı.” (2016 günlüğü)



35

Temel iletişim becerisi

 “En çok aklımda olan aslında sevgi dili, öyle bir kavram bulduk. Gene o beni çok şaşırtan durumlardan biridir. Sevgi 
dili nasıl o kadar tuttu, nasıl böyle oldu gerçekten bilemiyorum. Ama son gün geldiklerinde hepsinin birbirini bu 
konuda uyarıyor olması bana anlamlı geliyor. Böyle küfürlü konuşurken falan. O ilkeleri konuşurken mesela biz asla 
küfür yasak demiyoruz, sadece neden küfür ettiği üzerine bir tartışıyoruz falan. Ve şöyle bağlıyoruz, sokakta çok 
duyuyoruz, farklı bir dünya için geldik, çok duymazsak iyi olur. Ve bir kız, birlikte yaşadığı yengesinin sürekli geri 
zekâlı, aptal dediğini söyleyip belki sevgi dilini ona da öğretirim demişti.” (Ekip görüşü)

“Bir kere bu çocuklarda kendini ifade etme en zayıf konulardan biri. Kendini ifade etmekle ilgili etkinlikler de özellikle 
amaçlanmış, etkinliklerin içeriğinde şeyler var, çok kıymetli. Çocukların tam ihtiyacına cevap veriyor. Buna olanak 
sağlıyor en azından. Kendini ifade etmek için, zorlamadan, yapay durumlara sokmadan, bazen enstrüman, bazen 
dans aracılığıyla ifade etmeleri sağlanıyor.” (Eğitmen görüşü)

“Aynı zamanda evet, dansta tabii ki de bir performans dayalı bir kendini müzikal anlamda ifade etmiş olmanın verdiği 
bir başarı hissi de var işin içerisinde. Ve aynı zamanda eğleniyorlar.” (Eğitmen görüşü)

“Hani ritim atölyesi müziği öğrenmekten vesaireden ziyade, dediğim gibi, bir özgüven, grup çalışması, kendini ifade 
edebilme, zamanın doğru kullanımı. Bir de ritim dediğimiz şey matematiksel olarak başka bir yaşam örgütlenmesinin 
de backgroundunda, besleyen bir şey” (Eğitmen görüşü)

“Mesela iletişim de bunlardan bir tanesi. Bazıları gerçekten iletişim konusunda sıkıntılı olduklarını kabul ederek 
başlıyorlardı ve giderlerken de iletişim konusuyla alakalı “şunu şunu geliştirdim bundan sonra böyle böyle yapacağım” 
diyerek gidiyorlardı.” (Ekip görüşü)

Hedef belirleme ve harekete geçme

“Benim hedefim psikoloji okumak ve bir tane üniversite ile kalmamak. Aslında ben burada şunu öğrendim kendin 
ne istiyorsan yapmalısın evet muhasebe okuyorum ama mutlu değilim. Sevdiğim işi yapmanın vereceği mutluluğu 
düşünemiyorum bile.” (2018 günlüğü)

“Bugün harika müzikler ve x abla eşliğinde uyandık harika kişisel gelişim atölyelerine katıldık. İlerdeki hedeflerimiz 
hakkında konuştuk. Çok güzeldi. Bunu yapabileceğimize gerçekten inandık.” (2018 günlüğü) 

“Ne kadar insanların düşüncesi umurumda değil desek de daha küçük olduğumuzdan ve duygularımız her zaman 
değiştiğinden bir şekilde etkileniyoruz. ‘Yapamazsın’ kelimesi her zaman bir yerlerimizde yer ediyor. Evet her zaman 
olumsuz şeyler söylenecek ama insanlar etrafında pozitif şeyler de duymak istiyor. Bugün hedefimi yazarken 
aslında gece yatmadan önce hep hayalini kurduğum hayalimi yazdım. İlk başta bir şey yoktu ama daha sonra 
karşımdaki kişiler hiç yargılamadan umutlu bana destek veren gözlerle bakınca kötü oldum. Hayatımda böyle 
kişilerle karşılaşmıyorum çok etkilendim beni yargılamayan ve beni olduğum gibi kabul eden insanlara ihtiyacım var.” 
(2017 günlüğü) 

“Buradan çıkınca hayatımı kuracağım, ilk önce okulumu bitirip meslek sahibi olmak. İlk işim okulumu bitirmek 
olacaktır.” (2015 günlüğü)

“Ben burada olaylara bakış açımı değiştirdim gelecekle ilgili yeni planlar yaptım. Bilgilendim.” (2015 günlüğü) 

“Hatta geçen senekilerden biri çok agresif bir kızdı, fakat dalış yaptıktan sonra ben de dalış eğitmeni olacağım diye 
bir şey hedef koydu kendine, kişisel gelişim atölyesinde.” (Ekip görüşü)

Toplumsal Duyarlılık

Toplumsal duyarlılık ana değişim hedefi de üç alt değişimden oluşmaktadır. Bu alt değişimler genç kızlara atölye 
veya aktivite ile değil daha çok rol modeller ve kamp ortamı yoluyla kazandırılabilmektedir. 

Bunlardan ilki olan sorumluk bilinci kampın tüm işleyişinin gönüllüler arasındaki görev dağılımı ile yürütülüyor olması 
ve rol model gönüllülerin etkisiyle kazandırılmaktadır. Ayrıca kampa gelinen ilk gün kızlarla yapılan ilkeler atölyesinde 
ilkelerin ortak belirlenmesi onları işleyişin bir parçası haline getirmekte ve sorumluluk aldıklarını hissettirmektedir. 
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Farklılıklara saygı ise daha çok kampın gerçekleştiği mekânın etkisi olarak kendini göstermektedir. Düşler Akademisi 
bünyesinde yürütülen ve Kızlar Atakta kampı ile eş zamanlı olan engellilik temalı kampların ve engelli bireylerle 
karşılaşmanın kızlarda önemli bir değişim yarattığı görülmüştür. Kızlar toplum içinde çok sık görme şansına sahip 
olmadıkları engelli bireyleri kampta görmekte, onlarla iletişim kurmakta ve en önemlisi engelli bireylerin gündelik 
hayatın bir parçası olduğuna dair önemli bir farkındalık sağlamaktadır.  

Ayrıca Türkiyeli olmayan gönüllülerle yan yana gelmek de yine kızlar için önemli bir karşılaşmadır. Bu da kızlarda 
farklı olanı kabul etme ve normalleştirme değişimine katkı sağlamaktadır. 

Doğa bilinci ise hem ekoloji atölyeleri hem de doğanın bir parçası olarak yaşamanın deneyimlenmesi ile kazandırılan 
bir değişimdir. Çadırda kalan, doğa içinde çeşitli aktiviteler deneyimleyen kızların doğanın ve denizin temiz tutulması, 
geri dönüşüm, üretim, ekoloji, doğal tarım gibi konularda farkındalıklarının artığı görülmüştür. 

Temel Yaşam Becerileri Ölçeği içinde yer alan Toplumsal Duyarlılık alt ölçeğinin ön/son test sonucunda %2’lik 
azalma görülmüştür. Pozitif bir değişimin ortaya çıkmadığı bu sonucun diğer veri kaynakları ile sağlaması yapılmış 
ancak diğer veri kaynakları (birebir görüşme ve odak grup toplantı notları, katılımcı kamp günlükleri, katılımcı gözlem 
değerlendirmeleri) ortaya çıkan bu sonucun aksine pozitif yönde bir değişimi göstermiştir. 

Sorumluluk bilinci

“Yine değerli gördüğüm konulardan biriydi kampla ilgili. Kendi bireysel işlerini çocuklar yapacak, yaptırılıyor. Bu, 
çocuğu istismar etmek değil. Gücünü aşan işler vermek değildi. Sorumluluk veriliyordu. Herkes sorumluluğunu 
bilecek, bisikletin tekerini kontrol edecek. Sağlam mı değil mi? O önemli. Evet, işin tatil boyutunu sağlıyorsunuz bir 
şekilde oraya gitmeden de. Deniz kenarına çocukları tatile götürdüğünüzde orada da yapay bir dünya var.” (Kamu 
kurumu temsilcisi görüşü)

“Düşünüyorum da güzel bir şey tasarlamıştık, ziyaret edersek, aktiviteli, kızlara sorumluluk vereceğimiz bir şey 
tasarlamıştık.” (Ekip görüşü)

“Bunların dışında şöyle bir şey benim aklıma geldi. Sadece Kızlar Atakta olsaydı, aslında gönüllülüğü tam olarak 
vermeyebilirdik onlara. Biz gönüllü olarak geldik, size yardım ediyoruz vb. Ama şimdi kızlarda şöyle bir şey oldu ikinci, 
üçüncü günden sonra ‘ben de yardım edeyim’, ‘abla sana yardım edeyim mi?’, ‘işte diğer ablalar yoğun mu, mutfağa 
yardım edelim mi?’ Böyle bir etkileşim oldu.” (Gönüllü görüşü)

“Bir yerde özgüven örneği, bu kızların hepsi akademiden keyif aldıkça sana gelip şeyi sormaya başlıyor, abla sen 
nasıl gönüllü oldun. Üniversite öğrencisi olduk diyoruz falan. O zaman ben de kurumdan çıkınca, okulu kazanıp ben 
de geleyim abla.” (gönüllü görüşü)

“Günlüklerden birinde bir cümle vardı, 18 yaşıma 60 gün kalmıştı ve ben nasıl intihar edeceğimi planlıyordum. Şimdi 
de 60 gün var ve ben burada nasıl gönüllü olabileceğimi planlıyorum, diye.” (Ekip görüşü)

“Bugün ilk gün olmasına rağmen güzeldi yeni ablalarla tanıştık. Bazı ilkeler belirledik en sevdiğim şey bu oldu. Her 
zaman bizim fikrimizi aldılar. Birlikte kuralları ve programı belirledik.” (2015 günlüğü)

“Yarın son gün olduğu için üzgünüm çok sevdim burayı, burada gönüllü hoca veya abla olmak istiyorum.” (2016 
günlüğü)

Farklılıklara saygı

“Kızlar da engellileri görüyor, onlar da ben ağlamamalıyım diyor. Doğru bir bakış açısı olduğu için söylemiyorum 
acımayı, ama önemli değil, bir yerden yakalasın. Bir bakıyor, tamam ben ailemden ayrıyım ama, burada da işte 
salyasını tutamayan birisi var ve baksana dans ediyor. Öyle bir zincir ki, herkes acayip bir dönüşüm geçiriyor.” (Ekip 
görüşü)

“Kızlar, hayatlarında çok fazla engelle karşılaşmadıkları için; benim gözlemlediğim, ilk gün mesela yemek sırasında 
görme engellilerle karşılaştıklarında, onlarla konuştuklarında çok dikkatli bakıyorlar gözlerine, davranışlarına... Biraz 
daha böyle, çekimser. Sonra bunun aslında normal olduğunu fark ediyorlar. Normalleşti aslında çocuklar için 
engellilik. Çünkü hayatta göremiyoruz maalesef onları, bizim için de aynı şey geçerli. Yine beraber konuşmuştuk 
galiba, bizde de aşırı bir hassasiyet oluyor, fazla ‘yardım edelim’ düşüncesi.” (Eğitmen görüşü)
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“Buraya gelen kızların iki gün sonra, diğer tarafta yapılan projeyi, olan biteni anladıkları anda, arta kalan vakitlerinde 
orada gönüllülük yaptıklarını, yapmak istediklerini, buradaki engellilerle özel olarak sohbet ettiklerini gördüm Çok 
önemli şeylerden biridir bu.” (Ayder temsilcisi görüşü)

“Görme engellilerin yerine koydum kendimi.” (2017 günlüğü)

“Geçen hafta da Best Bodies vardı; yani kendi yaşıtlarına göre engelli eşleşmesini gördüler ve hemen “biz de 
yapalım”, “bizim şehrimizde de olsun”. Buradaki motivasyon ve öğrendikleriyle son gün dediler ki biz Best Bodies 
öğrenmek istiyoruz, belki kendi şehrimizde yapacağız. Bu tutku oluştu onlarda. Çünkü Bergama’daki çocuk yapıyor, 
bunu görüyor.” (Ekip görüşü) 

“Yine kültürel etkileşime gireceğim ben biraz. Kızların böyle bir yerde farklı insanlar, farklı bireylerle, karşılaşmaları 
önemli. İki kız vardı, yabancı gönüllülerle ingilizce konuşamaya çalışıyor. Buradaki daha açık bir yer olması, her 
düşünceye, görüşe izin verilmesi, her şeyi herkese sorabilmeleri, istedikleri gibi hitap edebilmeleri ve sürekli bir arada 
olmaları önemliydi.” (Gönüllü görüşü)

Doğa Bilinci

“Ekolojiyle ilgili olan bölümüyle ilgili olan zaten o hafta boyunca gözlemliyorsun, ilk günden sonra, özellikle ilgisi 
olan biri olduğunda, aa ekolojik abla seninle bir şey konuşabilir miyim? Bu arada bizim isim oyunumuzu anlatmıştım. 
Garip de bir kelime ya, ben böyle ekolojik abla oldum. Burada akademide mutfaktaki şeylerin altına birer leğen 
koysak da su boşa gitmese filan diyor, o kadar kabına sığamıyor ki, bir an önce paylaşmak istiyor. Gerçekten çözüm 
üretme, bir şeyler yapma. Abla yüzümde çok sivilce çıkıyor, onlara doğal ne sürebiliriz falan böyle şeyler soruyorlar.” 
(Eğitmen görüşü)

“Ayrı bir cennet gibi burası insanlara doğayı sevdirmeye çalışan gönüllü insanlar olduğu için gelenlerin sıkılması 
imkânsız gibi bir şey. En önemlisi kural olmadan senin isteklerini yapman. İsteklerine önem verilmesi bu da çok 
hoşuma gitti açıkçası.” (2016 günlüğü)

“Nasıl doğal yaşam alanı kurulur? dünyamıza iyi bakacağım artık.” (2018 günlüğü)

Değişimlerin sonuçları bize ne söyler;
 • Ön/son test sonuçlarının özetine yukarıdaki tablodan baktığımızda da görebileceğimiz gibi toplumsal duyarlılık 
dışındaki değişimlerde artış olmuştur.

 • Özgüven, toplumsal cinsiyet ve temel yaşam becerilerinde ortaya çıkan pozitif değişim farklı araçlarla ortaya 
konmuştur. Bu araçlardan birisi olan anket çalışmasının sonuçları bu değişimlerdeki artışın beklenenden düşük 
olduğunu göstermektedir. 

 • Özgüven, toplumsal cinsiyet ve temel yaşam becerilerinde ortaya çıkan pozitif değişim anket dışında birebir 
görüşme odak grup toplantıları ve katılımcıların kamp günlüklerinin analizi ile de ortaya konmuştur. Rakamsal 
sonucun görece düşük olmasının aksine diğer veri kaynakları değişimlerin beklenen yönde ve nitelikte olduğu 
söylemektedir. Başka bir ifade ile anket sonuçları değişimin beklenenden düşük olduğunu göstermesine karşın 
diğer veri kaynakları beklenen değişimin gerçekleştiğini göstermektedir. 

 • Öte yandan söz konusu rakamsal artışlar düşük gibi gözükse de hedeflenen değişimlerin büyüklüğü (özgüven, 
toplumsal cinsiyet, temel yaşam becerileri ve toplumsal duyarlılık) ve müdahalenin süresi (6 gün) birlikte 
düşünüldüğünde bu sonuç anlamlı hale gelmektedir. Söz konusu değişimlerin kapsamları daha uzun süreli 
müdahaleleri gerekli kılmaktadır. 

 • Görece kısa bir süre de bu değişimlerin düşük de olsa ortaya çıkmış olması bu projenin başarılı olduğunu 
göstermektedir. Kızlar Atakta kısa sürede kapsamlı değişim alanlarında pozitif artış yaratmıştır.

 • Sosyal etki çalışması kapsamında projenin herhangi bir negatif etki yaratıp yaratmadığı da anlaşılmak istenmiştir. 
Hassas ve kırılgan bir grup olan genç kızlarla iyi dizayn edilmiş bir ortamda çalışmanın kamp sonrası kızlarda 
depresif duygular veya özsaygı yitimi gibi sonuçların ortaya çıkıp çıkmadığı anlaşılmak istenmiştir. Ancak 
herhangi bir negatif değişim göstergesi tespit edilmemiştir.  
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ANA DEĞİŞİM ARA DEĞİŞİM ÖLÇÜMLEME ARAÇLARI GÖSTERGE YÖNTEM SONUÇLAR

ÖZGÜVEN Özsaygı 1. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş birebir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. Söz alma sıklığındaki değişim 
2. Fiziksel duruşlarındaki değişim
3. İletişim kurma biçimlerindeki değişim 
4. Yapıp yapamayacaklarına dair karar verme 

biçimindeki değişim 
5. ”Denemek istiyorum” ifadesinin sıklığındaki değişim
6. Kamptan gitmek istememeye dair ifadeler
7. Kendi dünyalarına dönmek istememeleri
8. Gittikten sonra depresif ve umutsuz olmaları
9. Rosenberg Ölçeği’ndeki anlamlı artış

“*Rosenberg ölçeğinde anlamlı değişim”

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur. 
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 4 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nde %2,5 
oranında artış görülmüştür.

2. Katılımcıların günlüklerine göre kızlar kamptan 
özgüvenleri artış şekilde artmıştır. 

“Bugün hayatımda ilkler günüydü. Hayatımda ilk kez dalış yaptım, 
ilk kez denizde tek başıma durdum, gözlerimi kapatıp dans 
ettim. Çıkardığım ders kendime güvenirsem denizde olduğu gibi 
gün yüzüne çıkabilirim.” (2018 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına göre 
özgüven güçlenen değişimlerdendir.

“Özgüven kısmı en başarılı kısmı. Çünkü ekstrem spor 
yaptığınızda, sonrasında ister istemez başarı duygusu oluyor. 
Burası da bu deneyime dayanıyor. kızlar döndüğü zaman en 
azından, Başardım, kelimesini kendilerine söylemesi, bir özgüven 
katıyor onlara (2017 kamp lideri görüşü)

Kendine dair farkındalık

Yeniliğe açık olmak

TOPLUMSAL CİNSİYET 1. Toplumsal Cinsiyet Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş bire bir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. Kadınlar ve erkekler aslında eşit diyen çocuk sayısı
2. Kendi bedenleri hakkında fikir sahibi olan çocuklar
3. Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algısı ve normlarının 

sorgulanması davranışı görülmesi
*Toplumsal cinsiyet ölçeğinin sonuçlarında anlamlı 
değişim

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur.
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 5 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Toplumsal Cinsiyet Ölçeği’nde %5’lik bir artış 
görülmüştür.

2. Katılımcıların günlüklerine göre kamp kızların 
daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına sahip 
olmalarını sağlamıştır. 

“Kız gibi sözünün aslında ne kadar onu verici olduğunu anladım. 
Kız gibi yapıyorum çünkü ben bir kızım ve bununla gurur 
duyuyorum. (2015 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına göre 
kızların toplumsal cinsiyet algıları pozitif yönde 
değişmiştir.

Ne yapıyoruz, kadınlar olarak, sıraları kaldırıp diziyoruz koli 
taşıyoruz, yemek için koca koca tencereleri taşıyoruz. Bunlar 
hep tabudur ya, kadınlar güçsüzdür taşıyamaz. Bizi görüyorlar 
taşırken. Bu da kırılma yaratıyor. (2018 gönüllü görüşü)

TEMEL YAŞAM 
BECERİLERİ

Grup çalışması/liderlik 
becerisi

1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş bire bir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. Kendi aralarındaki çatışmaların azalması
2. Akademideki iş bölümüne dahil olma talepleri
3. Ekip arkadaşlarını destekleme ve teşvik etme 

davranışı
4. Kamp öncesi grup dinamiklerinin değişmesi/

sorgulanması, sevgi dili kullanmaya başlayan veya 
ona referans veren çocuk sayısı

5. Kendi için bir hedef seçen (kısa veya uzun süreli) 
çocuk sayısı

6. Hedefi için atılacak adımları belirleyen çocuk sayısı
*Yaşam becerileri ölçeğinde anlamlı değişim

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur. 
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 5 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği’nin alt 
ölçeklerinde şu artışlar görülmüştür.
• Empati kurma ve Öz-farkındalık: %4
• Karar verme ve Problem Çözme %5 
• İletişim ve Kişilerarası İlişki Becerileri %2
• Hedef Belirleme %4

2. Katılımcıların günlüklerine göre kamp kızların temel 
yaşam becerilerini güçlendirmiştir. 

Ben burada olaylara bakış açımı değiştirdim gelecekle ilgili yeni 
planlar yaptım. Bilgilendim. (2015 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına göre 
kızların temel yaşam becerileri güçlenmiştir.

Grupça yapıyoruz çalışmaları. Ve dolayısıyla grup arkadaşlarını, 
bazen tekrar etmek, bazen onlara öncülük etmek, bazen birlikte 
hareket etmek şeklinde grup içerisindeki etkileşimi de besleyen 
bir sürü boyutu olan bir atölye oluyor bu.” (Eğitmen görüşü)

Temel iletişim becerisi

Hedef belirleme ve 
harekete geçme

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK

Sorumluluk bilinci 1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği 
2. Katılımcı genç kızlara ait günlükler
3. Araştırma kapsamında yürütülmüş bire bir 

görüşmeler 
4. Araştırma kapsamında yapılmış odak grup 

toplantıları 
5. Gönüllü ve eğitmenlerinden alınmış değerlendirme/

gözlem formları
6. Sosyal etki uzmanının kamp alanında yürüttüğü 

katılımcı gözlem çalışması
7. Projeye ait video ve fotoğraf arşivi
8. Projeye ait tüm raporlar (faaliyet, sosyal etki vb)

1. KA’da gönüllü olmak isteyen çocuk sayısı
2. Sivil toplum kurumlarında gönüllü veya çalışan 

olmak isteyen çocuk sayısı
3. Kendinden farklı olan; köydeki çocuklar, engelliler, 

yabancılar ve ekonomik olarak farklı olan gruplardan 
insanlarla karşılaşma ve ilişki kurma sıklığı

4. Geri dönüşüm kavramıyla tanışan çocuk sayısı
5. Az tüketim konusunda farkındalığı artan çocuk 

sayısı
6. Sağlıklı beslenme (abur cubur tüketmek istemeyen) 

farkındalığı artan çocuk sayısı
7. Hediyelik eşya almak yerine yapma davranışı 

gösteren çocuk sayısı
8. Denizdeki ve ormandaki yaşamı tanıyan çocuk sayısı
9. Deniz ve ormanı koruma farkındalığı artan çocuk 

sayısı
*Yaşam becerileri ölçeğinde  anlamlı değişim

1. İlgili ölçek ön/son test olarak uygulanmıştır.
2. 4 yılın toplam katılımcı sayısı 403 iken ölçeğimizi 116 

genç kız doldurmuştur. 
3. Katılımcılara ait 360 tane günlük okunmuş ve içerik 

analizi yapılmıştır.
4. 29 kişi ile birebir görüşme yapılmıştır.
5. Tüm proje ekibi ve gönüllülerle 5 odak grup 

toplantısı yapılmıştır.

1. Temel Yaşam Becerileri Ölçeği içinde yer alan 
Toplumsal Duyarlılık alt ölçeğinin ön/son test 
sonucunda %2’lik azalma görülmüştür.

2. Ön/son test verisinin aksine katılımcıların 
günlüklerine göre kamp kızların toplumsal 
duyarlılıklarını artırmıştır. 

Dünyamıza iyi bakacağım artık. (2018 günlüğü)

3.  Eğitmen ve gönüllü değerlendirme formlarına 
göre kızların toplumsal duyarlılıkları ve sorumluluk 
bilinçleri güçlenmiştir.

Yine değerli gördüğüm konulardan biriydi kampla ilgili. Kendi 
bireysel işlerini çocuklar yapacak, yaptırılıyor. Bu, çocuğu 
istismar etmek değil. Gücünü aşan işler vermek değildi. 
Sorumluluk veriliyordu. (Kamu kurumu temsilcisi görüşü)

Farklılıklara saygı 

Doğa bilinci

Tablo 3: Kızlar Atakta sosyal etkisi-özet 
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c. Ulaşılan Paydaş Bazlı Sonuçlar

Kadınlar Atakta! Değişimin Gönüllü Boyutu

Kızlar Atakta Projesi için rol modelle öğrenmenin ne kadar kritik olduğundan bahsetmiştik. Rol modeller ise kampta 
gönüllü olarak yer alan kadınlardan oluşmaktadır. Bu kadınlar kendi bilgi birikimi ve deneyimlerini de kampa taşımakta 
ve kamp alanını zenginleştirmekte, güçlendirmektedir. Ancak bu tek yönlü bir süreç olmamakta, kadınlar da gönüllü 
olarak geldikleri ve katıldıkları kamptan güçlenerek ve değişerek ayrılmaktadır.
Kampa katılan gönüllüler seçilirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmuştur:

 • Gönüllülük tecrübesi
 • Doğa sporlarına yatkınlık
 • Motivasyon ve heyecan
 • Eğitim, sanat, spor, iş hayatında başarılı rol modeller olmak
 • Şehir çeşitliliği
 • Yaş çeşitliliği
 • Spor becerisi çeşitliliği 
 • Sosyo-ekonomik çeşitlilik

Kızlar Atakta kampında yer alan gönüllülerin sayıları, yaş ve geldikleri şehirlerin dağılımı ise şöyledir:

Gönüllülerin projedeki kilit konumunun farkında olan proje ekibi gönüllüleri ilk gün çok güçlü bir oryantasyon programına 
almaktadır. Ayrıca gönüllülerle bağlarını devam ettirmeyi planlamakta ve bunun için kış etkinlikleri düzenlemeyi 
hedeflemektedir.  

Kızlar Atakta Projesi sosyal etki çalışması yapılırken projeden en az katılımcı genç kızlar kadar etkilenen başka bir grup 
olarak program gönüllüsü kadınlar tespit edilmiştir. Projenin genel sosyal etkisinin artırılması için gönüllülere ilişkin 
değişimlerin yönetilmesi gerektiği görülmüştür. Gönüllü kadınların değişim yaşadığı izlense de bu değişimlerin neler 
olduğu, hangi araçlarla artırılabileceği daha net şekilde ortaya konmalıdır. 

Bu amaçla sosyal etki çalışması kapsamında deneyimli ve yeni gönüllülerle ayrı ayrı odak gruplar yapılmıştır. Bu 
odak gruplarda gönüllülere, kızlara ilişkin gözlemlerinin yanı sıra kendileri ile ilgili gözlemleri ve değerlendirmeleri de 
sorulmuştur. Bu görüşmelerden gönüllüler için hangi pozitif ve negatif değişim/sonuçların geçerli olduğu çıkarılmaya 
çalışılmıştır bunlar kısaca şöyledir:

 • Gönüllülük Algısı pozitif yönde değişir
 • Özgüvenleri artar
 • Kendine dair farkındalıkları artar
 • Toplumsal cinsiyet algısı pozitif yönde değişir
 • Networkleri-sosyal sermayeleri güçlenir
 • Ekiple ilişkilerin belirsizliğinden kaynaklanan motivasyon kaybı yaşarlar (olası negatif etki)

Gönüllülerle yapılan görüşmelerde sık sık “kadınlar atakta” ifadesi kullanılmış ve bu ifade ile gönüllü kadınlar kendilerinin 
de çok güçlü bir değişim yaşadığını anlatmak istemişlerdir. Gönüllülerin kendileriyle ilgili kullandığı diğer ifadeler:  

Toplam gönüllü kadın sayısı 220 
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“Kızların değişimine tanık olurken baktım ki ben de değişmişim.”
“Gönüllülük karşılıklı bir şey kendi değişimimi gördüm.”
“Birilerine dokunmak için gelmiştim ama bana daha çok dokunuldu.”

Gönüllülük Algılarındaki Değişim

Projeye başvuran ve gönüllü olan kadınların pek çoğunun daha önce Türkiye ve dünyada gönüllülük yapmış farklı 
gönüllülük sistemi tanımış kadınlar oldukları gözlenmiştir. Öte yandan daha önce gönüllülük yapmamış kadınların 
ise gönüllülük ve sivil toplum konularına dair güçlü bir farkındalıkla kamptan ayrıldıkları görülmüştür. Bazı kadınlar bir 
hafta için kampa geldikleri ve çok daha uzun haftalar kampta kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu sebeple gönüllüleri için 
yönetilmesi gereken ilk değişim gönüllülük ve sivil toplum algısındaki pozitif değişim olmalıdır. 

“Okulda sosyal sorumluluk kulübü var ve İstanbul’a xxx diye bir oluşum var, oraya gidip roman çocuk ve kadınlarla 
aktiviteler yürütüyorlar. Orada şimdi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Burası benim için tetikleyici güç olacak.” (gönüllü 
odak grup notu)

“KA’ya katılıyorsun, daha aktif rol almak istiyorsun, aktif oluyorsun, bu yetmedi diyorsun başka bir şey istiyorsun. Şimdi 
mesela yurt dışına gidebilirim diyorum gönüllülük için, oradan aldıklarımı burada uygulayabilirim diyorum. Beni motive 
etti bu proje.” (gönüllü görüşme notu)

Özgüven

Özgüven katılımcı genç kızlar kadar kadın gönüllülerin de kampın etkisiyle yaşadığı değişimlerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hem kamptaki görev dağılımının parçası olmak hem de kızlardaki değişimi gözlemlemek gönüllülerin 
kendilerine dair pozitif algılarını güçlendirmiştir. Bu değişimin en önemli nedeni aldıkları sorumlulukları yerine 
getirmek ve kızlara “dokunabildiklerini” düşünmek olarak ifade edilmiştir.

“Ben bu kadar etkili olabileceğimizi düşünmemiştim kızlar üzerinde. Çünkü kendimi ben de yetersiz hissediyordum. 
İnsanlar bize güvenerek, bizde potansiyel görerek buraya çağırdılar bunun farkındayım ama zaman zaman kendime 
soruyordum, ben gerçekten doğru insan mıyım, neden buradayım, katkı sağlıyor muyum diye çok düşündüm. Kendimi 
yetersiz hissediyordum. Ama kızlarda değişimi görünce, bugün mesela yaptıklarımın farkındayım. Hmm, gerçekten 
katkı sağlayabilmişim, gerçekten dokunabilmişim. Ufkunu açabilmişim bunu görüyorum gerçekten. Şu an gerçekten 
özgüvenim daha fazla.” (Gönüllü görüşme notu)

“İnsanlar özellikle çocuklar çok kırılgan. Bizim anlatmaya çalıştığımız şeyi direkt olarak algılayamıyorlar çoğu zaman. 
Onlarla kurduğumuz iletişimde o kadar dikkat etmek gerekiyor ki, bu bir noktada bende korku da yarattı, ama bir o 
kadar dönüşebilen bir şey ki, mutluluk da yarattı, güven de verdi.” (Gönüllü görüşme notu)

Kendine Dair Farkındalık

Yine kızlardakine benzer şekilde kendine dair farkındalık da gönüllülerin yaşadığı pozitif bir değişim olarak ortaya 
çıkmıştır. Hatta gönüllüler tarafından en çok dile getirilen değişimin kendine dair farkındalık olduğu söylenebilir. 
Gönüllüler için kamp alanı bir çeşit kendileriyle karşılaşma alanı işlevi görmüştür. 

“Biraz bencilce sebepleri var aslında tekrar burada olmamın. Yani, kendimdeki o değişimi gördükten sonra... Bu bir 
yolculuk aslında. Bu yolculukta Kızlar Atakta da benim için, kendimi gerçekleştirme yolculuğu... Hani dedik ya, bize ilk 
gün anlatılan şey. Kendimi gerçekleştirme yolculuğumda benim için önemli bir adım oldu ilk katılmam. Ben kendimde 
değişikliği gördükten sonra, daha fazla kendimi geliştirmek için aslında, tekrar gelmek istedim. Biraz daha bencilce 
sebebim yani. Tabii ki kızlara tekrar dokunmak istiyorum, ama onların bana dokunması daha değerli oldu açıkçası.” 
(Gönüllü görüşme notu)

“Kızlar Atakta’ya ikinci gelişim. Evvelki sene de gönüllü olmuştum. O zaman bu kadar bilinçli değildim; projeyi tanıyordum, 
çok yabancı değildim gelirken. Ben buraya ilk geldiğimde, daha ziyade başkalarına dokunmak için gelmiştim. Sonra 
baktım ki bana daha çok dokunulmuş aslında. Ben de birilerine dokunmuşumdur belki... Zaten hep beraber kişisel 
gelişim atölyesi yapıyoruz, hiçbirimiz kendimizi daha tamamlayabilmiş değiliz. Dolayısıyla ben de içime döndüğüm 
zaman tamamlanmamışım aslında, şu yönümü geliştirmeliyim, bu yönüm eksik şeklinde düşündüğüm çok oldu evvelki 
sene. Ve ben bundan çok büyük keyif aldım. Hatta geri döndüğümde öğrendiğim şeyleri hayatıma uyguladım. Ve 
hayatımda o dönemde böyle biraz daha şeye gelmiştim, çıkmaza demeyeyim de, hani böyle ileri gidemezsin ya, 3-4 
taraftan bir şeyler gelir, kalırsın... Böyle tıkanmış bir yerdeydi. Onu açmama yardım etti mesela. Hem kendi içimde bir 
şeyleri çözmeme…” (Gönüllü görüşme notu)
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Toplumsal cinsiyet algısındaki değişim

Gönüllü kadınların toplumsal cinsiyet algılarındaki pozitif değişim de projenin önemli bir sosyal etkisi olarak ön plana 
çıkmaktadır. Gönüllü olarak gelen pek çok kadın, toplumun kadınlara dayattığı pek çok davranışı ne kadar 
içselleştirmiş olduklarını kampta fark ettiklerini ifade etmişlerdir.

“Ben bile toplumsal cinsiyette regliye bile regl demediğimi fark ettim. Ben bile bodrum katımdaki şeylerimi çıkarttım. 
Dediğim gibi yani aslında kadınlar atakta da oluyor bu, Kızlar Atakta olurken.”

“Ama toplumsal cinsiyet kısmında hem evvelki sene, hem bu sene; aslında fark etmeden yaptığımız şeylerin farkına 
varmış oldum. O da benim için çok vurucu oldu. Aslında toplumsal cinsiyet konusunda daha bilinçli olduğumu 
zannederken gözümden kaçan noktalar olduğunu, ve bunlar normalleştiği için gözümden kaçtığını fark ettim.”

“Toplumsal cinsiyet kavramını bilmediğimi fark ettim. Ben de ilk toplumsal cinsiyet atölyesinde katılımcıydım aslında. 
Böyle bir şeye maruz kaldığımı, geçmişime dönerek, ne yaşadığımı fark ettim. Şu günüme gelirken nerelerde toplumsal 
cinsiyet ayrımı yaşadığımı gördüm. Artık bundan sonra toplumsal cinsiyet daha fazla araştırıp sorgulayacağım bir konu 
olacak. Bilmediğimi fark ettim açıkçası, öyle bir kavramda bilinçli olmadığımı fark ettim. O yüzden uçurum bir değişme 
oldu bende.”

Networkleri ve sosyal sermayeleri güçlenir

Gönüllülerle ilgili bir diğer gözlem ise kamp alanında tanıştıkları insanlar ile networklerini güçlendirdiklerine yöneliktir. 
Bu, gönüllülerin sosyal sermayelerinin de güçlenmesi anlamına gelmektedir. Geliştirdikleri bu yeni ilişkiler daha sonra 
yapacakları gönüllülük başvurusu, staj veya iş başvurusu gibi alanlarda onlara artı değer sağlayacaktır. Ayrıca kampta 
tanık oldukları farklı deneyimlerden  kariyer planlarını yaparken faydalandıklarını belirtmişlerdir. 

Bu değişim/sonuç önemli olmakla birlikte en az gözlemlenebilen değişim olmuştur. Bunun güçlendirilmesi ise önemlidir. 
Bu değişimin daha etkili şekilde ortaya çıkabilmesi için gönüllülerin ilk iş olarak oryantasyona alınması değil bir tanışma 
etkinliğine (şu an olandan daha yapılandırılmış şekilde) dahil olması önemlidir. Kamp programının yoğunluğu dolayısıyla 
gönüllüler birbirleriyle ve ekiple networklerini güçlendirecek zaman bulamamaktadır. Gönüllüler gelir gelmez kamp 
başlamakta ve kızlar döner dönmez kamp bitmektedir. Bu da gönüllüler için ilişki geliştirecek zaman kalmaması 
anlamına gelmektedir.  

Böyle bir zamanın yaratılması ayrıca kamp sürerken yaşanabilecek krizlerin (gönüllüler arasında veya gönüllüler-ekip 
arasında) de önüne geçecektir. Çünkü hem fiziksel hem duygusal olarak çok yoğun geçen kamp boyunca birbirini çok 
da iyi tanımayan ekip ve gönüllüler birlikte hareket etmektedir. Bunun yerine program gönüllüler için yarım veya bir 
gün daha erken başlatılmalıdır.  

Ekiple ilişkilerin belirsizliğinden kaynaklanan motivasyon kaybı 

Gönüllülerin pek çok pozitif değişimin yanı sıra ekiple ilişkilerin belirsizliğinden kaynaklanan bir motivasyon kaybı 
yaşadıkları da gözlenmiştir. Projenin pozitif etkisini artırmak için bu negatif değişimin yönetilmesi ve minimuma 
indirmek için müdahaleler geliştirilmesi gerekmektedir. 

“Hiyerarşi yok, yatay hiyerarşi var, deneyim hiyerarşisi var. Tabii burada 4 senedir çalışan var ve daha deneyimliler, 
ama yani bu dengenin kurulması zor. Ama hepimiz eşitiz, hepimiz inisiyatif alabiliriz diye bir ortam varsa da bu, bir 
haftada kurulmuyor. Bir haftalık gelen gönüllü en azından bunu hissetmiyor. Ben bunu hissetmedim en azından. 
Üslup sertleşebiliyor. Bunlardan kaynaklanıyor aslında üslubu sert bulmamız. İnanıyoruz ki hepimiz eşitiz, ama biri 
bir şey söylediğinde o bize sert geliyor. Hani böyle değildi burası, oluyorsun. Verebileceğimi maksimumu vermeye 
çalıştım ama veremedim diye düşünüyorsun. Tuvalete gidiyorum, nereye gidiyorsun? Bu soruyu duymak istemiyorum. 
3 yaşındaki gibi tuvalete gideceğim diye açıklama mı yapayım. Yani sürekli bir gözetleme ve baskı halini hissettim ben 
de.” (Gönüllü görüşme notu)

“Evet motivasyonla gelmiştim, çok heyecanlıydım, samimi bir heyecandı, bir şeyler yapacağım diye. Nitekim kattık 
da ama, biraz daha böyle daha somut bir şeyler bekliyordum açıkçası. Daha bire bir şeyler bekliyordum. Buraya 
geldiğimizde sadece daha aktif olmayı bekliyordum. Birazcık gölge gibiydik gerçekten. Oryante gölge gibiydik. Ekipten 
de değilsin, onlara bire bir bir şey de aktarmıyorsun, ama onlar gibi de değilsin. Onlar gibi rahatlıkla da konuşamıyorsun. 
Biraz dengeleyiciydik, biraz gölgeydik gibi arada kaldık yani. Tam olarak biz rolümüzü de anlayamadık sanki.” (Gönüllü 
görüşme notu)
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Bu negatif etkinin ortadan kaldırılması için alınabilecek önlemler ise şöyledir: 
Kampa gelen gönüllülere ilk gün çok güçlü bir oryantasyon verilmektedir. Bu oryantasyon sırasında kendilerinin de 
ekibin parçası olduğu söylenmekte; uygulamada ise, kampın yoğunluğunun da etkisiyle, ekip ve gönüllüler arasındaki 
sınır belirginleşmektedir. Bu sebeple ekip ve gönüllüler arasında deneyim farkı olduğunun ve bunun uygulamada da 
sonuçlarının olacağını kabul etmek ve bunu gönüllülerle daha net şekilde paylaşmak önemli görülmektedir. Başka 
bir ifade ile gönüllüler ve ekibin konumları oryantasyonda dile getirilen ile uygulamada farklı olmamalı, daha 
gerçekçi şekilde ortaya konmalıdır.    

2018 yılında kampta gönüllülerin daha deneyim açısından karma olduğu bir sistem uygulanmıştır. Bu sistem deneyimli 
ve yeni gönüllülerin birlikte gönüllülük yapması esasına dayanmaktadır. Bunun ekip ve yeni gönüllüler arasında 
daha yumuşak bir geçiş sağladığı gözlenmiştir ve bu sistemin mümkün olduğunca uygulanmaya devam etmesi 
önerilmektedir. 

d. Geliştirilen Öneriler

Bu raporla projenin geçmiş deneyimi değerlendirilmeye ve öğrenilen derslerle proje için bir yol haritası çıkarılmaya 
çalışılmıştır. 

Etkinliğin artması için öneriler

Projenin etkinliğinin artırılması, yani somut çıktılarının artırılması için projenin çeşitli kaynaklarının artırılması 
gerekmektedir. Proje ekibi çoğunlukla kısa dönemli ve kısmi zamanlı ödeme alan veya hiç ödeme almayan gönüllülerden 
oluşmaktadır. Bu sebeple proje ekibi kamp dönemi başlamadan çok kısa bir süre önce bir araya gelmekte ve kamp 
hazırlıklarına başlamaktadır. Bu sebeple yalnızca yaz kampları gerçekleştirilebilmektedir. Proje ekibinin büyümesi, 
proje koordinatörü dışında iki düzenli çalışanın yıl boyu istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu hem projenin yaz 
hazırlıklarının daha etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak hem de yalnızca yaz aylarında değil diğer zamanlarda da 
daha fazla sayıda kamp yapılmasını sağlayacaktır.  

Etkililiğin artması için öneriler 

1. Projenin önerdiği müdahalenin süresinin (6 gün) projenin değişim teorisinde belirlenen ana değişimlerin (özgüven, 
toplumsal cinsiyet, temel yaşam becerileri ve toplumsal duyarlılık) ortaya çıkması için yeterli olmadığı görülmektedir. 
Bu sebeple proje ekibinin değişim hedefleri ve müdahale arasındaki bu dengesizliği giderecek bir revizyon 
yapması gerekli görülmektedir. Bu noktada ana değişimlerin uzun sürede ve uzun süreli müdahaleler sonucu 
ortaya çıktığını hatırlamak ve buna göre değişim hedeflerini daha kısa sürede ortaya çıkan ara değişimlere 
kaydırmak veya müdahale süresini ve içeriğini güçlendirmek, daha uzun zamana yaymak önerilmektedir. Tüm 
değişim/sonuç alanları için bu öneri geçerlidir. Değişim teorisinde tanımlanmış ara değişimlerin projenin hedefleri 
olarak dikkate alınması önerilmektedir.  

2. Projenin hedef kitlesini çoğunlukla devlet koruması altında yaşayan kız çocukları oluştursa da 2018 itibariyle proje 
ekibi dezavantajlı genç kızlar kategorisine sadık kalmak koşulu ile hedef grupta çeşitlilik yapmıştır. Geliştirilen 
işbirlikleri sonucu bu yıl kampta yalnızca kamu kurumlarından katılımcılar yer almamış, farklı dezavantajlara sahip 
genç kızlar da katılımcı olmuştur. 
Bu yılın kamp deneyimi göstermiştir ki farklı hedef gruplar için kamp programının farklı modüller şeklinde yeniden 
tasarlanması gerekmektedir. Yaş grubu, sporla ilgilenme düzeyi, ekonomik seviyesi ve kampa gelmeden önce 
birbirilerini tanıyıp tanımamaları noktalarında değişen/çeşitlenen katılımcıların, katılacakları kamp programının 
da çeşitli farklar içermesi, etkiyi artıracak bir yöntem olarak görülmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse 
2018 yılı ilk haftası sporcu kızlardan oluşmuş ve bu grupta özgüven değişimi küçük bir pozitif artış göstermiştir. 
Buna karşın bu haftanın toplumsal cinsiyet hedefi önemli bir pozitif değişim göstermiştir. Bu da bize sporla daha 
yakından ilgili gruplarla çalışılan haftalarda toplumsal cinsiyet, hedef belirleme gibi atölye çalışmalarına daha ağırlık 
verilmesinin önemli olduğunu göstermiştir.  

3. Daha öncede belirtildiği gibi proje dizayn edilmiş deneyim olarak adlandırabileceğimiz bir sisteme sahip ve projenin 
her dakikası bu dizaynın bir parçasıdır. Bunun en önemli örneği kampın ilk günü kızların tüm ekip ve gönüllüler 
tarafından karşılanmasıdır. Bu karşılama kızlar için oldukça etkileyici geçmektedir. Tüm ekip tek tek tokalaşıp, 
gözlerine bakıp, kızlara “hoş geldin” demekte ve kızlar o ilk an itibariyle kendini saygı duyulan bir birey olarak 
görmeye başlamaktadır. 
Ancak kızlar uğurlanırken yapılan oturumda bazı düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. Kızlarla yapılan kapanış 
oturumu, kızlara yapılan bir konuşma ve onlara oldukça kısa söz verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Oysa kapanış 
oturumunun bir değerlendirme oturumu gibi tasarlanması kızların daha katılımcı olması ve geçirdikleri bir 
haftayı değerlendirmek ve bu vesile ile kendilerine dönmeleri açısından önemlidir. Bu, hem proje ekibi için 
önemli bir geri bildirim alanı olacak, hem de kızların kampta yaşadıkları deneyime dair bir reflektör işlevi görecektir. 
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4. Verimliliğin artırılması için 3. öneri atölye içeriklerine yöneliktir. Toplumsal cinsiyet atölyesinin içerik olarak çok 
yoğun ve sıkışık olduğu gözlemlenmiştir. Uygulama sayısı az, anlatım kısmı daha uzun olan atölyede kızlar kısa 
sürede çok fazla terim ve kavramla karşılaşmaktadır. Atölye pek çok şeye değinecek şekilde tasarlanmış ve bu 
değinilen konulardan bazılarının katılımcıların ihtiyaçları ile örtüşmediği görülmüştür. Kampın en kritik atölyelerinden 
olan toplumsal cinsiyetin kızların ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerekmektedir. Toplumsal Cinsiyet Atölyesi’ni 
kızların gündelik hayatlarıyla bağ kurabileceği, faydalanabileceği, daha az konuya daha derinlemesine 
odaklanılarak yeniden tasarlamak, etkiyi artırmak için önemli görünmektedir.  

5. Kampta toplumsal duyarlılık bir atölye ile değil, rol modeller ve kampın alanındaki görev dağılımı ile kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Belli ki bu değişimin ortaya çıkması için daha net bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal 
duyarlılık konusunda bir atölye tasarlanması önerilmektedir.

6. Proje bir psikolojik müdahale projesi olmamakla birlikte travma geçmişi olan gruplarla çalışması sebebiyle, psikoloji 
alanından daha fazla beslenmeye ihtiyaç duymaktadır. Hem ekip, hem katılımcılar projede oldukça büyük bir 
duygusal yük taşıyor ve bununla ilgili ne yapmaları gerektiği konusunda sağlıklı bir yönlendirmeden geçmiyorlar. 
Gerekli durumlarda başvurulacak ve kolayca ulaşılabilecek bir psikolojik danışmanın proje danışmanlarından 
birisi olması önemli görülmüştür. Bu müdahale sistemi herhangi bir beklenmeyen/istenmeyen vakada, 
katılımcıların travma yaşayacak şekilde kamptan ayrılmasının önüne geçecek, ayrıca ikincil travmaya maruz kalan 
ekip ve gönüllüler üzerinde planlanmayan bir negatif etki yaratılmasını engelleyecektir.

7. Öte yandan gönüllü kadınlarla yürütülen projenin sosyal etki çalışması gönüllü kadınların da kamptan pek çok 
açıdan güçlenerek ayrıldığını ortaya koymuştur. Bu sebeple etkisini yönetebilmesi ve en üst düzeye çıkarabilmesi 
için Kızlar Atakta’nın gönüllülük politikası, gönüllüler için değişim teorisi ve gönüllüleri güçlendirmeye 
yönelik müdahaleleri daha net ve sistemli hale getirmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik için öneriler

Sürdürülebilirlik (sustainability) için öneriler

1. Projenin devamlılığını etkileyen unsurların başında en önemli paydaşın kamu (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) 
olması gelmektedir. Kamu ile çalışmak lojistik anlamda kısıtlı insan kaynağına sahip proje için önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. Ancak kamu ile çalışmak projeyi sık ve ani değişiklikler, iptaller veya ertelemelerle de uğraşmak 
zorunda bırakmaktadır. Bu da projenin devamlılığı adına risk yaratan bir faktördür. Bu sebeple devamlılığın 
sağlanabilmesi için tek bir paydaşla devam etmek yerine STK ve sorumlu özel sektörden paydaşlarla 
kurulan iş birliklerinin güçlendirilmesi önerilmektedir.

2. Devlet korumasında yaşayan kızlarla çalışmanın yarattığı bir dezavantaj kamunun izin ve gizlilik prosedürleri gereği 
kampa katılan kızlarla tekrar iletişim kurmanın mümkün olmamasıdır. Bu sebeple kızlara yönelik yeni müdahaleler 
geliştirilememiş ve etki ölçümü için geçmiş yılların katılımcılarına ulaşılamamıştır. Farklı hedef gruplarla çalışmak, 
ayrıca, katılımcı genç kızlarla kamptan sonra da yan yana gelinmesine olanak sağlayacak bir devamlılık (follow-
up) sisteminin kurulmasına da imkân tanıyacaktır.

3. Yeni döneminde, projenin kamp sonrası kızlara ulaşmakta daha az sorun yaşayacağı var sayımından hareketle, 
kızlara yönelik daha uzun süreli bir program tasarlamak mümkün hale gelecektir. Bu noktada projenin bir mentorluk 
sistemi oluşturabileceği düşünülmüştür. Gönüllüler ve kızların kontrollü ve yapılandırılmış şekilde belirli zaman 
aralıklarında birbirine ulaştığı bir sistem kurgulanması önemli bir sürdürülebilirlik adımı olacaktır. 

4. Öte yandan gönüllülük üzerine kurulu bir proje olan Kızlar Atakta’nın gönüllülük politikası, gönüllüler için değişim 
teorisi ve gönüllüleri güçlendirmeye yönelik müdahaleleri daha net ve sistemli hale getirilmelidir. Mentorluk 
sistemi proje gönüllüleri ile ilişkinin sürdürülebilirliği açısından da etkili gözükmektedir.  



45



46
K

ız
la

r 
A

ta
kt

a 
Ba

ğı
m

sı
z 

So
sy

al
 E

tk
i R

ap
or

u 
20

15
-2

10
8



47



48
49

K
ız

la
r 

A
ta

kt
a 

Ba
ğı

m
sı

z 
So

sy
al

 E
tk

i R
ap

or
u 

20
15

-2
10

8

GÖSTERGELER / 
INDICATORS

ARA DEĞİŞİMLER / 
INTERMEDIATE OUTCOMES

DEĞİŞİMLER /
OUTCOMES

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Geri dönüşüm kavramıyla tanışanların sayısı
• Az tüketimle ilgili farkındalığı artanların sayısı 
• Temiz ve doğal gıdaya olan ilgisi artanların sayısı
• Hediye almak yerine kamptaki atölyelerde hediyelerini yapanların 
sayısı

• Denizdeki yaşamı ve kirliği fark edenlerin sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• “Sevgi dili” kavramına yapılan vurgunun artması
• Küfürsüz-söz kesmesiz iletişim kurmaya başlayanların sayısı
• Farklı iletişim teknikleri kullanmaya başlayanların sayısındaki artış

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Katılımcılar arasındaki çatışmaların azalması
• Akademideki iş bölümüne dahil olma taleplerine dair ifadeler
• Aktivitelerde ekip arkadaşını destekleme davranışı görülmesi
• Gruptaki kamp öncesi rollerin sorgulandığına dair kurum 
gözlemcisi takip formu notları

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Kampın bulunduğu köydeki akranlarıyla iletişime geçenlerin sayısı 
• Kamptaki engellilerle, Türkiyeli olmayan gönüllülerle iletişim 
kuranların sayısı

• Kendiyle aynı sınıfsal kültürel gruptan olmayan insanlarla iletişme 
genelerin sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Geri dönüşüm kavramıyla tanışanların sayısı
• Az tüketimle ilgili farkındalığı artanların sayısı 
• Temiz ve doğal gıdaya olan ilgisi artanların sayısı
• Hediye almak yerine kamptaki atölyelerde hediyelerini yapanların 
sayısı

• Denizdeki yaşamı ve kirliği fark edenlerin sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında 
pozitif değişim

• Kendi için bir hedef seçen kız çocukları sayısı
• Belirlediği hedef için atılacak adımları belirleyen çocuk sayısı

• Temel Yaşam Becerileri Ölçeğine ait ön/son test puanında pozitif 
değişim

• Gelecekte Düşler Akademisi gönüllüsü olmak istediğine dair 
ifadeler

• Sivil toplum konusuna dair soru sorma sıklığı ve sayısındaki değişim

• Kamptan gitmek istememeye dair ifadeler,
• Kendi dünyalarına dönmek istememeleri,
• Gittikten sonra daha depresif olmaları

• Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğine ait ön/son test puanındaki 
pozitif değişim

• Söz alma sayısı ve sıklığındaki değişim

• Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğine ait ön/son test puanındaki 
pozitif değişim 

• Denemek istiyorum ifadelerinin sıklığındaki artış

• Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğine ait ön/son test puanındaki 
pozitif değişim 

• Bedensel ifadelerindeki pozitif değişim (daha dik durmaya 
başlama vb)

• Aktivitelere katılırken yapabilirim ifadesindeki artış

Risk altındaki genç kızların kendileri 
için hedef koyabilme ve harekete 

geçme becerisi güçlenir

Risk altındaki genç kızların grupla 
hareket etme ve/veya liderlik 

becerisi güçlenir

Risk altındaki genç kızların temel 
iletişim becerileri güçlenir

Risk altındaki genç kızların 
sorumluluk bilinci güçlenir

Risk altındaki genç kızlar her türlü 
farklılığa saygı duyan bir bakış açısı 

geliştirir

Risk altındaki genç kızlar doğa 
bilinci kazanır

Risk altındaki genç kızların kamp 
deneyimleri sonrası kendi hayatlarına 
dönüşlerinin yaratacağı umutsuzluk 

kaynaklı öz saygıları azalır

Risk altındaki genç kızların 
kendilerine dair farkındalıkları güçlenir

Risk altındaki genç kızlar yeniliğe 
açık hale gelir

Risk altındaki genç kızların 
özsaygıları artar

Risk altındaki genç 
kızların toplumsal 
duyarlılıkları artar

Risk altındaki genç 
kızların toplumsal 
cinsiyet eşitliği 
algısı güçlenir

Risk altındaki genç 
kızlar temel yaşam 
becerileri kazanır

Risk altındaki genç 
kızların özgüvenleri 

artar

NİHAİ AMAÇ / 
ULTIMATE GOAL

AMAÇ /
GOAL

Resim 1 Proje Değişim Teorisi

Fiziksel gelişimi ve temel 
gençlik gelişimini hedefleyen, 
temel becerileri kazandıran 
faaliyetler aracılığıyla, fırsat 
eşitsizliği yaşayan ve risk 
altında olan genç kızların 

kendi gücünü, potansiyelini 
keşfederek kendileri için 
tanımladıkları başarıyı 

yakalamaları

Türkiye’de Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması

Kendi dışındaki dünya ile
kurduğu ilişki negatif 

yönde değişir

İyi oluş düzeyleri artar

Kendi dışındaki dünya ile
kurduğu ilişki pozitif yönde 

değişir

Ek-1: Değişim Teorisi

Ekler
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Ek-2: Değerlendirme Matrisi

Sosyal Etki Değerlendirme Amacı

Değerlendirmenin ana hedefleri:
1. Projenin başarı ve performansının gözden geçirilmesi
2. Kızların iyi olma halinin güçlendirilmesine yönelik diğer girişimlerin girdisi olarak iyi uygulamaların ve öğrenilen 

derslerin belirlenmesi
3. Kilit çıktıların ve bunların sonuçlarının sürdürülebilirliğini destekleyen iyi uygulamaların belirlenmesi.

Değerlendirmenin analitik kapsamı, nasıl ve neden elde edildiklerine dair bir açıklama yapma çabasının yanı sıra, proje 
hedeflerine ait başarı seviyelerinin tanımlanmasına odaklanmaktadır. Buradaki amaç proje ekibinin ve bağışçıların 
devam eden deneyimlerle ilgili bilgi edinmelerine katkı sağlamaktır. 

Aşağıda bulunan değerlendirme soruları hem kategori (başarılar ve zorluklar) hem de değerlendirme alanları (etkililik, 
etkinlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde tasarlanmış olup rapor tamamen etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik 
kavramları çerçevesinde düzenlenecektir. 

Değerlendirme Alanı Kilit Sorular Kilit Göstergeler Veri toplama yöntemleri Paydaşlar Yer

Etkililik

İstenen ve istenmeyenler de dahil olmak üzere, proje ne ölçüde 
planlanmış sonuçlara yönelik ilerleme kaydetmiştir (başka bir 
deyişle; proje bitiminden önce planlanan ara hedefler, destekleyici 
değişimler ve sonuçları elde etme olasılığı nedir?)

Proje hedeflerinin gerçekleştirildiği kapsam; içerik ve gerçekler göz önüne 
alındığında planlanan hedeflerin gerçekleştirilebileceği kapsam. Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; AYDER ve KA çalışanları, Gönüllüler, bağışçı Kaş, İstanbul

Proje, planlanmış stratejilerini uygulamakta herhangi bir (iç ve 
dış) zorlukla karşılaştı mı? Sorunlara ve zorluklara (örneğin, zaman 
kısıtlılığı/gecikmeler/devlet kurumlarıyla çalışma) yaklaşırken proje 
hangi stratejileri başarıyla uyguladı?

İç ve dış zorlukların derecesi ve zorluklara yanıt olarak stratejilerin 
uygulanmasının ve hedeflerin başarılmasına ne derece engel oldukları ve 
bunların ne derece başarılı olduğu.

Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; AYDER ve KA çalışanları, bağışçı Kaş, İstanbul

Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kızların kapasite ve 
bilinç arttırılması adına yaşanan değişimlere (bilinç, etki, sonuçlar) 
nasıl katkıda bulundu?

Kızların cinsiyet eşitliği tavırları ve/veya uygulamalarını özümseme 
dereceleri.

Kızların cinsiyet rollerini eleştirme dereceleri.

Cinsel gelişim/ergenlik dönemi ve sağlık hakkındaki bilgilerin geldiği seviye

Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; 
kızların günlükleri; Odak Grup Gözlemleri  

AYDER ve KA çalışanları, Kurum temsilcileri,  
Gönüllüler (eğitmenleri ve kamp liderleri), Kızlar.

Kaş, İstanbul 
saha ziyaretleri

Proje öz saygı veya özgüven gelişimindeki (bilinç, etki, sonuçlar) 
değişikliklere nasıl katkı sundu?

Kızların grup içerisinde söz alma konusunda edindikleri özgüven derecesi

Kızların kişisel hedeflerini gerçekleştirme konusunda belirttiği ya da 
sergilediği özsaygı veya özbenlik ya da özgüvenlerinin gelişim derecesi

Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; 
kızların günlükleri; Odak Grup Gözlemleri  

AYDER ve KA çalışanları, Kurum temsilcileri,  
Gönüllüler (eğitmenleri ve kamp liderleri), Kızlar.

Kaş, İstanbul 
saha ziyaretleri

Proje, genç kızların temel yaşam becerilerinin (gelişmiş iletişim 
becerileri, ekip çalışması ve hedef belirleme) geliştirilmesine dair 
değişikliğe (bilinç, etki, sonuçlar) nasıl katkı sundu? 

Sosyal becerilerin (kişilerarası ilişkiler), ekip çalışmasının ve iletişim 
becerilerinin gelişiminin beyan edilme derecesi

İletişim yöntemleri hakkındaki bilginin artması

Kızların gerçekçi kısa ve uzun vadeli hedefler (eğitim ve/veya iş fırsatları 
gibi); ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için partik bir plan belirleyebilme 
dereceleri

Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; 
kızların günlükleri; Odak Grup Gözlemleri  

AYDER ve KA çalışanları, Kurum temsilcileri,  
Gönüllüler (eğitmenleri ve kamp liderleri), Kızlar.

İstanbul, saha 
ziyaretleri, Kaş

Proje, sivil katılımın arttırılması konusundaki değişikliğe (bilinç, etki, 
sonuçlar) nasıl katkı sağladı?

Bir sivil toplum kuruluşunun gönüllüsü ya da çalışanı olma isteğinin 
derecesi; görevlilerin projeye bir kez daha katılma isteği.

Kızların farklılıklara saygı gösterme seviyesi.

Kızların ekolojik hassasiyet edinme seviyesi

Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; 
kızların günlükleri; Odak Grup Gözlemleri  

AYDER ve KA çalışanları, Kurum temsilcileri,  
Gönüllüler (eğitmenleri ve kamp liderleri), Kızlar.

Istanbul, Kaş, 
saha ziyaretleri

Etkinlik Müdahaleler ne derece etkin bir şekilde uygulandı? Proje girdi ve çıktılarının örtüşme derecesi Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; 
kızların günlükleri

AYDER ve KA çalışanları, Kurum temsilcileri,  
Gönüllüler (eğitmenleri ve kamp liderleri), Kızlar.

Istanbul, Kaş, 
saha ziyaretleri

Sürdürülebilirlik Proje, farklı katılım seviyelerinde sahiplik tahsis etme konusunda 
ne derece etkili?

Proje ve istenilen çıktıları konusunda sağlanan sahiplenme seviyesi. 
Kullanılan kavramların anlaşılma ve benimsenme seviyesi. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, masa başı değerlendirme AYDER ve KA çalışanları, bağışçı İstanbul, Kaş

Projeden elde edilen çıktılar ne derece sürdürülebilir ya da 
arttırılabilir? Proje modeli sağlan ve sürdürülebilir mi? Proje çıktılarının sürdürülebilir olma seviyesi. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, masa başı değerlendirme AYDER ve KA çalışanları İstanbul, Kaş

Projenin sürdürülebilirlik planı, kilit proje çıktıları ve sonuçlarının 
sürdürülebilirliğini sağlama konusunda ne derece etkili?

Projenin sürdürülebilirlik planının içerik ve gerçeklerle ilişkili olma derecesi; 
projenin çıkış stratejisinin, çıktıların sürdürülebilme olasılığı göz önüne 
alındığında uygulanabilir olma derecesi.

Masa başı değerlendirme; yarı yapılandırılmış görüşmeler; AYDER ve KA çalışanları İstanbul, Kaş
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Ek-3: Görüşülenler Listesi

Ek-4-5: Ön/Son Test

No. Tarih İsim Titir Kurum Yer

1 14 Nisan Batuhan Özyurt Tekne Kaptanı AYDER KAŞ

2 14 Nisan
Facilitator Focus Group:
Melis Uman, Esra Kuzucu, 
Sevda Baysal

Organizasyon 
sorumlusu, Ekoloji 
atölyesi yürütücüsü

KA KAŞ

3 16 Nisan Emine xx Gönüllü KA KAŞ

4 16 Nisan Çiğdem Tanyer Yoga eğitmeni KA KAŞ

5 17 Nisan Alper Ateş Akademi sorumlusu AYDER KAŞ

6 1 Mayıs Alper Akça Kurucu Proje 
koordinatörü KA/Ayder İstanbul

7 4 Mayıs Begüm Özyer Deneyimli gönüllü Kodluyoruz İstanbul

8 10 Mayıs Tanyel Süzer Eski eğitim direktörü KA Skype

9 13 temmuz Taylan Altuğ Ritim Atölyesi 
kolaylaştırıcısı KA Kaş

10 25 Ağustos Armağan Akça Görsel İletişim ve Arşiv 
sorumlusu KA Kaş

11 29 Ağustos Ercan Tutal Yönetim Kurulu Kurucu 
Başkanı AYDER Kaş

12 19 Temmuz Ergin Balcı Birim Yöneticisi Aile Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Ankara

13 19 Temmuz Umay xx Eski Kamp Lideri Ankara

14 31 Ağustos Filiz Bikmen Kıdemli Program 
Sorumlusu Empower

15 14 Temmuz Volunteers Focus Group 1:
Ece, Bengisu, Merve, Beste Gönüllü KA Kaş

16 14 Temmuz Volunteers Focus Group 2:
Pelin, Damla, Berfu Deneyimli gönüllü KA Kaş

17 1 Eylül Kiraz xx Gönüllü Kızlar Sahada Kaş

18 1 Eylül Volunteers focus group 3:
Yonca, Naz, Merve Gönüllü

19 25 Ağustos Zeliha Ece Erdoğan Gönüllü koordinatörü KA Kaş

20 25 Ağustos Özgü Arıkök Saha sorumlusu KA Kaş

21 26 Ağustos

Focus Group 4
Whole Team:
Alper, Taylan, Armağan, Melis, 
Sevda, Damla, Çağla, Özgü, 
Zeliha Ece

Team KA Kaş

Yaşınız xx Eğitim Durumunuz xx

Yaşadığınız Şehir xx Sizi anlatan sembolünüz 
ya da takma adınız xx
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1. Genel olarak kendimden memnunum.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

2. Bazı zamanlar hiç de iyi olmadığımı düşünürüm.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

3. Bir takım iyi niteliklere sahip olduğumu düşünürüm.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

4. Bir şeyler yapmak konusunda pek çok insan kadar yeterliyim.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

5. Gurur duyulacak pek özelliğim olduğunu düşünmüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

6. Bazı zamanlar işe yaramaz olduğumu düşünüyorum.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

7. En kötüsü, en az diğer insanlar kadar değerli olduğumu düşünüyorum.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

8. Kendime daha fazla saygı duymayı isterdim.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

9. Sonuç olarak, kendimi kaybeden biri olarak görüyorum.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

10. Kendime karşı olumlu bir bakış açısına sahibim.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum                    Katılmıyorum                  Kesinlikle Katılmıyorum

Aşağıdaki cümlelerde görüşünüzü belirtecek şekilde ilgili kutucukları işaretleyiniz. 
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1 Bedensel becerilerimi gösterebilirim

2 Yeteneklerimin neler başarabileceğini fark edebilirim

3 İlgi alanlarıma yönelebilirim

4 Kendimi karşımdaki bireyin yerine koyabilirim

5 Duygularıma dair bilinçli bir farkındalık geliştirebilirim

6 Problemle başa çıkabilmek için risk alabilirim

7 Yapmaktan hoşlanmadığım aktivitelerde başka alternatifler düşünebilirim

8 Duygularımın ne anlama geldiğine karar verebilirim

9 Bir karar anında bütün sorumlulukları üzerime alabilirim

10 Bir problemle karşı karşıya olduğumu tanımlayabilirim

11 Bir konu hakkında vereceğim kararların sonuçlarını tahmin edebilirim

12 Grupça bir konu hakkında kararlar alabilirim

13 Konuşma anında kullanacağım iletişim araçlarına karar verebilirim

14 Problem çözme planımın adımlarını uygulayabilirim

15 Diğer insanların sorunlarını anlamak için sabırlı davranabilirim

16 Kişisel iletişim becerilerinin farkına vararak hareket edebilirim

17 Bir konu hakkında konuşurken karşımdaki kişiye tolerans gösterebilirim

18 İletişim ortamını bozmamak adına konuşma sıramı bekleyebilirim

19 Daha az tüketerek hem kendime hem dünyaya katkıda bulunurum

20 Geri dönüşüm yapmanın gerekli olduğunu düşünürüm

21 Çevre kirliliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak bir şeyler yapmaya çalışırım

22 Günlük, haftalık, yıllık zaman planı yaparım

23 Farklı meslek ve kariyer alanları arasında tercih yapabilirim

24 Kariyer tercihi gelecekteki yaşantımızı belirler

Düzenli olarak spor ya da egzersiz yapmak iyi bir alışkanlıktır

Ergenlik dönemi ve bedensel geliş imim hakkında yeterli bilgiye sahibim

Aşağıdaki ifadeler sizin için ne derece geçerlidir, kendinize 1 ile 10 arasında bir puan veriniz?

Bu formda yer bulamadığınız ve söylemek istediğiniz şeyler varsa lütfen bu bölümü kullanınız.

İlginiz için teşekkürler 
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Ek-6: Gönüllü Gözlem Formu

1. gün 6. gün

Kızların özgüvenleri/öz saygıları arttı

Kızların kendilerine dair farkındalıkları güçlendi

Kızlar yeniliğe açık hale geldiler

Kızların grupla hareket etme ve liderlik becerileri güçlendi

Kızların temel iletişim becerileri güçlendi

Kızların kendileri için hedef koyabilme ve harekete geçme becerisi güçlendi

Kızların sorumluluk bilinci güçlendi

Kızların gönüllülük algısı olumlu yönde değişti

Kızlarda farklılıklara saygı duyan bir bakış açısı gelişti

Kızların toplumsal cinsiyet eşitliği algısı güçlendi

Kızların doğa bilinci gelişti

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

6. gün

Gönüllü adı: 
Tarih (Kamp tarih aralığı):
Gelen Grup hakkında kısa bilgi:

Aşağıdaki ifadeler kampa katılan kızlardaki belli değişimleri göstermektedir. Sizden kızlarla karşılaştığınız ilk gün ve 
son gün aşağıdaki ifadelerle ilgili kızlara puan vermeniz beklenmektedir. İlk gün vereceğiniz puanın kızlarla ilgili ilk 
izleniminizi son gün vereceğiniz puanın ise kızların ilk günden son güne geçirdikleri değişimi ifade etmesi önemlidir.

Kamp katılımcısı genç kızlarla ilgili aktarmak istediğiniz bir olay veya gözleminiz var mı (olumlu/olumsuz) lüften paylaşın?

Atölyeye katılan çocuklarda ilgili yukarıdakiler dışında olumlu/olumsuz bir değişim gözlemlediniz mi lüften paylaşın?

(1 en az, 10 en fazla)
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Ek-7: Kızlar Takip Formu

Yaşınız: 
Eğitim Durumunuz: 
Yaşadığınız Şehir:
Sizi anlatan sembolünüz ya da takma adınız:

Kızlar Atakta kampından döndükten sonra arkadaşlarınla veya yetişkinlerle kamp hakkında konuşma şansın oldu mu? 
EVET �  HAYIR �

Kamptan sonra hayatında olumlu veya olumsuz değişiklikler oldu mu? 
EVET �  HAYIR �

Evetse neler hakkında konuştunuz?

Yanıtın evetse ne tür değişiklikler oldu? 
Paylaşır mısın?

Aşağıdaki cümleler içinde Kızlar Atakta kampından önce yapmadığın ve artık yapmaya başladığın, kampla ilgili 
olduğunu düşündüğün bir davranış var mı? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsin?  (Lütfen size uygun cümlelerin 

yanına tik (√) işareti koyunuz)

Kamptan en çok aklında kalan bilgi nedir?

Kampla ilgili ilk hatırladığın anın nedir?

Kamptan sonra bedensel becerilerimi daha iyi gösterebiliyorum

Kamptan sonra düzenli spor veya egzersiz yapmaya başladım

Kamptan sonra kendimi karşımdaki bireyin yerine koyabiliyorum

Kamptan sonra duygularımı daha iyi tanıyorum

Kamptan sonra yapabileceklerim ve yapamayacaklarımı daha iyi anlamaya başladım

Kamptan sonra bedenimdeki değişikliklerin farkına daha iyi varabiliyorum

Kamptan sonra bir problemle karşı karşıya olduğumu anlamak daha kolay hale geldi

Kamptan sonra grupça bir konu hakkında kararlar alabilmek daha kolay oldu

Kamptan sonra okulda veya sosyal ortamlarda daha sık söz almaya başladım

Kamptan sonra iletişim kurarken söz sıramı beklemeye başladım

Kamptan sonra eskisinden daha mutsuz hissetmeye başladım

Kamptan sonra yaşadığım yerde geri dönüşüm yapmak için girişimde bulundum

Kamptan sonra çevre kirliliğiyle mücadele edecek bir şeyler yapmanın önemini fark ettim.  

Kamptan sonra zamanımı daha iyi planlamaya başladım

Kamptan sonra daha sosyal ve arkadaş canlısı oldum

Kamptan sonra bedenimle daha barışık hale geldim 

Kamptan sonra arkadaşlarımla daha çok tartışmaya başladım 

Kamptan sonra daha kolay odaklanmaya başladım

Kamptan sonra daha enerjik hissetmeye başladım

Kamptan sonra yeni şeyler denemeye daha açık hale geldim

Kamptan sonra gelecekle ilgili daha karamsar hale geldim

Kamptan sonra kadınların da erkeklerle aynı işleri yapabileceklerini düşünmeye başladım

Kamptan sonra konsantre olmakta zorlanmaya başladım

Kamptan sonra arkadaşlarımla daha az sohbet etmeye başladım

Kamptan sonra arkadaşlarımla ilişkilerim olumlu yönde değişti

Kamptan sonra kendimi daha yorgun hissetmeye başladım

Kamptan sonra gönüllü olabileceğim projeleri araştırmaya başladım

Kamptan sonra gelecekten daha umutlu hale geldim

Kamptan sonra gelecekle ilgili hedeflerim daha net olmaya başladı



57

Kamp sonrası proje ekibiyle tekrar bir araya gelmek ya da yeni aktiviteler yapmak ister miydiniz? 
EVET �  HAYIR �

Yanıtınız evet veya hayırsa gerekçesini 
paylaşır mısınız? Ne tür aktiviteler 
önerirsiniz?

Kamptan ayrılırken neler hissetin? 
Paylaşır mısın?

Bu formda yer bulamadığın ve söylemek 
istediğin şeyler varsa bu bölümü 
kullanabilirsin.

Hergün 3 günde 1 5 günde 1 Haftada 1 Ayda 1

Yukarıda işaretlediğiniz ifadelerle ilgili 
açıklamak ya da yorum yapmak istediğin 
bir şey varsa lütfen paylaşır mısın?

Ek-8: Kurum Gözlemcileri Takip Formu

Bu anket görevli/gözlemci olarak katıldığınız Kızlar Atakta projesinin genç kızların gelişimine katkısını anlamak ve 
artırmak amacıyla yürütülen sosyal etki araştırması kapsamında hazırlanmıştır. Yalnızca 20-25 dakika sürecek 
araştırmamıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa Sevda Baysal (sevdabaysal@
sabanciuniv.edu) ile iletişime geçebilirsiniz.

ADINIZ:       
CİNSİYETİNİZ:
YAŞINIZ:
HANGİ İLDE YAŞAMAKTASINIZ:
KURUMUNUZUN ADI:
KURUMDAKİ POZİSYONUNUZ:

Kızlar atakta projesine katılan genç kızları ne sıklıkta görüyorsunuz?

Kızlar Atakta projesinden nasıl 
haberdar oldunuz?

Ne tür sorular ?

Kampa katılan kızların kamp öncesi ve 
sonrası davranışlarını düşündüğünüzde, 
onlarda gözlemlediğiniz olumlu/
olumsuz bir değişim oldu mu? Örnek 
veriniz ve açıklayınız 

Kızlar kendi aralarında veya sizinle 
kamp hakkında konuşmaya devam 
ettiler mi? Açıklayınız 

Kamptan döndükten sonra kızların kampla ilgili soruları oldu mu? 
EVET �  HAYIR �
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Kızların kamptan sonraki günlük yaşantılarını düşünerek aşağıdaki ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? Kendinize uygun 
olan kutucuğu işaretleyiniz?

Kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum katılmıyorum Kesinlikle 
katılmıyorum

Kızların özgüvenleri/öz saygıları arttı

Kızların kendilerine dair farkındalıkları 
güçlendi

Kızlar yeniliğe açık hale geldiler

Kızların grupla hareket etme ve liderlik 
becerileri güçlendi

Kızların temel iletişim becerileri güçlendi

Kızların kendileri için hedef koyabilme ve 
harekete geçme becerisi güçlendi

Kızların sorumluluk bilinci güçlendi

Kızlarda farklılıklara saygı duyan bir 
bakış açısı gelişti

Kızların toplumsal cinsiyet eşitliği algısı 
güçlendi

Kızların doğa bilinci gelişti

Kızların gönüllülük algısı güçlendi

Kamp öncesini de düşünerek, kamp sonrası kızların aşağıdaki davranışları ne derece gösterdiğini düşünüyorsunuz? 
Sizin için uygun seçeneği işaretleyiniz

Kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum katılmıyorum Kesinlikle 
katılmıyorum

Kamp sonrası kızlar daha sosyal ve 
arkadaş canlısı oldu

Kamp sonrası kızlar daha düşünceli içe 
kapalı oldu

Kamp sonrası kızlar daha fazla öfkeli 
davranış göstermeye başladı

Kamp sonrası kızlar daha mutsuz ve 
isteksiz oldu

Kamp sonrası kızların hayatla kurdukları 
bağ güçlendi

Kamp sonrası kızlar kendileriyle daha 
barışık hale geldi

Kamp sonrası kızlar daha kolay 
odaklanmaya başladı

Kamp sonrası kızların gelecekle ilgili 
beklenti ve hedefleri daha net olmaya 
başladı

Kamp sonrası proje ekibinin kızlarla yeni aktiviteler yapmasını ister miydiniz? 
EVET �  HAYIR �

Yanıtınız evet veya hayırsa gerekçesini 
paylaşır mısınız? Ne tür aktiviteler?

Eklemek istediğiniz yorum öneri ve 
görüşlerinizi paylaşır mısınız?
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Kamptan döndükten sonra kızınızın kampla ilgili soruları oldu mu? 
EVET �  HAYIR �

Ek-9: Aile Takip Formu

Bu anket kızınızın katıldığı “Kızlar Atakta” projesinin genç kızların gelişimine katkısını anlamak ve artırmak amacıyla 
yürütülen sosyal etki araştırması kapsamında hazırlanmıştır. Yalnızca 20-25 dakika sürecek araştırmamıza 
katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa Sevda Baysal (sevdabaysal@sabanciuniv.edu) ile 
iletişime geçebilirsiniz.

ADINIZ:       
CİNSİYETİNİZ:
YAŞINIZ:
HANGİ İLDE YAŞAMAKTASINIZ:

Kızlar Atakta projesinden nasıl 
haberdar oldunuz?

Kamptan döndükten sonra kızınızda 
gözlemlediğiniz olumlu/olumsuz bir 
değişim oldu mu? Örnek veriniz ve 
açıklayınız 

Ne tür sorular ?

Kızınız sizinle kamp hakkında 
konuşmaya devam ettiler mi? 
Nelerden bahsettiler Açıklayınız 

Kızınızın kamptan sonraki günlük yaşantılarını düşünerek aşağıdaki ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? Kendinize uygun 
olan kutucuğu işaretleyiniz?

Kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum katılmıyorum Kesinlikle 
katılmıyorum

Kamptan sonra kızların özgüvenleri/öz 
saygıları arttı

Kamptan sonra kızların kendilerine dair 
farkındalıkları güçlendi

Kamptan sonra kızlar yeniliğe açık hale 
geldiler

Kamptan sonra kızların grupla hareket 
etme ve liderlik becerileri güçlendi

Kamptan sonra kızların temel iletişim 
becerileri güçlendi

Kamptan sonra kızların kendileri için 
hedef koyabilme ve harekete geçme 
becerisi güçlendi

Kamptan sonra kızların sorumluluk 
bilinci güçlendi

Kamptan sonra kızlarda farklılıklara 
saygı duyan bir bakış açısı gelişti

Kamptan sonra kızların toplumsal 
cinsiyet eşitliği (kadın-erkek eşitliği) 
algısı güçlendi

Kamptan sonra kızların doğa bilinci 
gelişti

Kamptan sonra kızlar toplumsal 
konularla daha ilgili hale geldi

Kamptan sonra kızların gönüllülük algısı 
olumlu yönde değişti
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Kamp sonrası kızınızın aşağıdaki davranışları ne derece gösterdiğini düşünüyorsunuz? Sizin için uygun seçeneği 
işaretleyiniz 

Kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum katılmıyorum Kesinlikle 
katılmıyorum

Kamp sonrası kızlar daha sosyal ve 
arkadaş canlısı oldu

Kamp sonrası kızlar kendileriyle daha 
barışık hale geldi

Kamp sonrası kızlar daha fazla öfkeli 
davranış göstermeye başladı

Kamp sonrası kızlar daha kolay 
odaklanmaya başladı

Kamp sonrası kızların hayatla kurdukları 
bağ güçlendi

Kamp sonrası kızlar daha düşünceli içe 
kapalı oldu

Kamp sonrası kızlar daha mutsuz ve 
isteksiz oldu

Kamp sonrası kızların gelecekle ilgili 
beklenti ve hedefleri daha net olmaya 
başladı

Kamp sonrası proje ekibinin kızlarla yeni aktiviteler yapmasını/tekrar bir araya gelmesini ister miydiniz? 
EVET �  HAYIR �

Yanıtınız evet veya hayırsa gerekçesini 
paylaşır mısınız? Ne tür aktiviteler 
önerirsiniz?

Eklemek istediğiniz yorum öneri ve 
görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Ek-10: Gönüllü Takip Formu

Bu anket gönüllü olarak katıldığınız Kızlar Atakta projesinin genç kızların ve gönüllülerin gelişimine katkısını anlamak 
ve artırmak amacıyla yürütülen sosyal etki araştırması kapsamında hazırlanmıştır. Yalnızca 20-25 dakika sürecek 
araştırmamıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa Sevda Baysal (sevdabaysal@
sabanciuniv.edu) ile iletişime geçebilirsiniz

Yaşın: 
Eğitim Durumun:
Yaşadığın Şehir:
Mesleğin:

Kızlar Atakta ilk gönüllülük deneyimin miydi?
EVET �  HAYIR �

Kızlar Atakta’da ne kadar süre gönüllü oldun?

Hangi yıllarda gönüllü oldun (birden fazla seçenek işaretleyebilirsin)

1 hafta 2 hafta 3 hafta 4 hafta 5 hafta ve 
üzeri

2015 2016 2017 2018

Kızlar Atakta’yı nereden duydunuz?
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Kamptan sonra hayatında olumlu veya olumsuz değişiklikler oldu mu/hayatında değişiklikler yaptın mı?
EVET �  HAYIR �

Kamptan en çok aklında kalan nedir? 
Anlatmak istediğin bir anın var mı?

Yanıtın evetse ne tür değişiklikler 
oldu? paylaşır mısın?

Kampın senin hayatındaki en büyük 
etkisi ne oldu (olumlu/olumsuz) 
paylaşır mısın?

Aşağıdaki cümleler içinde Kızlar Atakta kampından önce yapmadığın ve artık yapmaya başladığın, kampla ilgili 
olduğunu düşündüğün bir davranış var mı? İfadelerin senin için ne derece geçerli olduğunu işaretler misin? 

Kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum katılmıyorum Kesinlikle 
katılmıyorum

Kamptan sonra bedensel becerilerimi 
daha iyi gösterebiliyorum

Kamptan sonra düzenli spor veya 
egzersiz yapmaya başladım

Kamptan sonra kendimi karşımdaki 
bireyin yerine koyabiliyorum

Kamptan sonra duygularımı daha iyi 
kontrol etmeye başladım

Kamptan sonra yapabileceklerim ve 
yapamayacaklarımı daha iyi anlamaya 
başladım

Kamptan sonra topluluk önünde 
konuşmakta daha rahat hissetmeye 
başladım

Kamptan sonra yalnız başıma 
başarabileceğimi düşündüğüm şeylerin 
sayısı arttı. 

Kamptan sonra yaşadığım yerde 
geri dönüşüm yapmak için girişimde 
bulundum

Kamptan sonra çevre kirliliğiyle 
mücadele edecek bir şeyler yapmanın 
önemini fark ettim.  

Kamptan sonra zamanımı daha iyi 
planlamaya başladım

Kamptan sonra daha kolay 
odaklanmaya başladım

Kamptan sonra daha enerjik hissetmeye 
başladım

Kamptan sonra yeni şeyler denemeye 
daha açık hale geldim

Kamptan sonra gelecekle ilgili daha 
karamsar hale geldim

Kamptan sonra kendimi daha yorgun 
hissetmeye başladım

Kamptan sonra gönüllü olabileceğim 
projeleri araştırmaya başladım

Kamptan sonra gelecekten daha 
umutlu hale geldim
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Yukarıda işaretlediğiniz ifadelerle ilgili 
açıklamak ya da yorum yapmak istediğin 
bir şey varsa lütfen paylaşır mısın?

Kamp boyunca baş etmekte 
zorlandığın bir durum oldu mu? 
Açıklar mısın?

Kamptan ayrılırken neler hissetin? 
Paylaşır mısın?

Kızlar Atakta’yı hangi 3 kelime ile 
tanımlarsın?

Bu formda yer bulamadığın ve 
söylemek istediğin şeyler varsa bu 
bölümü kullanabilirsin.

İlginiz için   teşekkürler 
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Ek-11: Proje Boyunca yürütülmüş Etki Değerlendirme çalışmalarının değişim 
teorisine göre yeniden değerlendirilmesi

2015 SOSYAL ETKİ ÖNCESİ

ÖZGÜVEN

Özsaygı

2015 yılı ön test ve son testlerin sonuçları değerlendirildiğinde bireylerin başkalarına göre kendilerini nasıl 
algıladıklarına yönelik sorulara verdikleri cevaplarda olumlu bir artış görülmektedir. “Pozitif kimlik” kategorisinde 
ele alınan “insanlar eğlenceli biri olduğumu düşünür” ve “insanlar çevrelerinde olmamdan hoşlanır” ifadeleri için 
tamamen katılıyorum cevabında 12’den 16’ya ve 15’ten 23’e artış olmuştur. 

Özgüven oluşumunu destekleyici en önemli gelişim özelliklerinden biri olan “bağımsızlık”, “kendi başıma bir şeyler 
yapmayı severim” ifadesi ile değerlendirilmiş olup, “tamamen katılıyorum” cevabında en fazla sayıda artışın 
olduğu (21’den 31’e) maddelerden biridir. 

Kendine Dair Farkındalık

“Doğru karar verme konusunda kendime güvenirim”, “kendime güvenirim”, “kendimi güvende hissederim” 
ifadelerinde anlamlı artış olmuştur. 

Yeniliğe Açık Olmak

Gece yürüyüşü, yüksek parkur, yüzme ve dalış gibi düzenlenen doğa sporları etkinliklerinde korkularını konuşmak 
yerine kendilerine bir şans vermeleri ve inandıkları takdirde etkinliği başarıyla tamamlayacakları konusunda 
telkinde bulunulan katılımcılardan daha fazla sayıda kişi “özgüven” kategorisindeki sorulara ilk teste oranla 
son testte olumlu yanıt vermiştir. “Katılımcıların kampa ve projeye ilişkin “buradan hangi bilgi, tecrübe, duygu 
alarak gidiyorsunuz?” sorusuna verdikleri “burası, cesur olmayı, imkansızın olmadığını, korkunun gereksiz 
olduğunu öğretti”, “buradan cesaret, özgüven alarak gidiyorum”, “artık hayatımda korkuya yer yok” cevaplarla 
desteklenmektedir. 

TOPLUMSAL CİNSİYET

Katılımcıların gerçekleştirdiği final gecesinde birebir onların ağzından, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair pozitif 
bakış açısı kazandıkları tespit edilmiştir.

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ

Grup çalışması/liderlik becerisi

Ölçme aracında yer alan “insanları bir etkinlik için bir araya getiririm”, “grup etkinliklerine liderlik etmeye yardımcı 
olurum”, “bir etkinlikte liderlik için arkadaşlarım beni seçer” ve “ iyi bir liderim” ifadelerinde “katılırım” ve “tamamen 
katılırım” cevaplarında artış görülmüştür. Bu cümlelerin yanında “bir etkinliğe liderlik etmek konusunda yeterince iyi 
değilim” olumsuz ifade için katılımcıların yine “katılırım” cevabını tercih ettikleri gözlenmiş, buradaki negatif eğilim 
“iletişim” kategorisindeki diğer maddelerle çelişki yaratmıştır. Katılımcıların simülasyonlar ve grup çalışmalarındaki 
performansları liderlik rolünü daha fazla üstlenmeye başladıklarını, grupta lider olan kişiyi izleme konusunda daha 
uyumlu davrandıkları gözlemlenmiştir. 

Temel iletişim becerisi

Sosyal becerilerin değerlendirildiği “arkadaş edinme” kategorisinde yer alan “yeni tanıştığım insanlarla sohbet 
etmeyi severim”, “yaşıtlarımla iyi anlaşırım” ve “benden farklı insanlarla iletişim kurarım” ifadelerinde “katılırım” 
ve “tamamen katılırım” cevaplarında belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Sosyal becerilerin gelişimi konusunda 
katılımcıların sözlü ve yazılı değerlendirmelerinde kullandıkları “ben bazı kişilerle hiç arkadaş olacağımı 
zannetmiyordum, şimdi onları kazandım”, “ben mesela, hiç tanımadığım kişiyle iletişim kuramazdım, buraya gelince 
her şey çok farklı oldu” ifadeleri ön test son test değerlendirmesindeki artışı destekler niteliktedir. 
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İlk eğitim oturumlarında zayıf, saldırgan ve güçlü iletişim türlerinin neler olduğu hakkında konuşulmuş; oyun, 
simülasyon ve yaratıcı drama çalışmalarıyla katılımcıların iletişimin ana unsurlarını fark etmeleri ve yaşadıkları 
olumsuz tecrübeleri güçlü iletişime yönelik çözüm önerileriyle ele almaları sağlanmıştır. Kullanılan ölçekte 
“iletişim” kategorisini oluşturan “kendimi istediğim gibi ifade ederim”, “insanlarla iletişim başlatırım” ifadelerinde 
olumlu yönde bir artış olmuştur. Katılımcılara “hayır” demenin bireysel bir hak olduğu, başkalarının da bize hayır 
diyebileceği ve buna saygı göstermek gerektiği vurgulanmış; bir katılımcı sahne performansında kampta kazandığı 
en önemli davranışlardan birinin “istemediği şeyleri reddetmeyi öğrenmek” olduğunu belirtmiştir. 

Hedef belirleme ve harekete geçme

Geleceği planlama ve hedef belirleme konuları üzerinde durulmuş, geleceğimizi planlarken hangi değer 
yargılarının temel alındığı tartışılmıştır. Bu doğrultuda “kurallara uyarım”, “kazanmak yerine adil mücadele etmek 
daha önemlidir”, “çevremdeki insanlara nasıl yardım edeceğimi düşünürüm”, “başka insanlara yardım ederim”, 
“başıma iyi şeyler gelir” ve “önümde güzel bir hayat var” maddelerinde olumlu yönde artış olduğu görülmüştür. 

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Sorumluluk bilinci

Katılımcıların kişisel özelliklerini fark ve kabul etmeleri ile bu özelliklerini doğru şekilde kullanarak gerekli 
durumlarda sorumluluk almaları, hayal ettiklerini gerçekleştirmeleri ve güçlü birey olmak için mücadele etmelerinin 
önemi vurgulanmıştır. İşlerin ve kazandıkları parayı nasıl kullanmak istediklerinin paylaşıldığı eğitim oturumlarında 
tüm gruplarda katılımcıların büyük bir çoğunluğu yetişkin olduklarında ihtiyaç sahibi bireylere bağış yapmak 
istediklerini belirtmişlerdir.

Farklılıklara saygı

Düşler akademisi Kaş tesislerinde engelli bireylerle ortak bir yaşam alanını paylaşan katılımcıların engellilik 
konusundaki farkındalıklarının arttığı gözlenmiştir. 

Doğa bilinci

Projenin uygulama alanı olan Düşler Akademisi Kaş’ın temel konseptlerinden olan ekolojik yaşam bilinci tüm 
katılımcılara fark ettirilmeye çalışılmış olup, kampçılık eğitimleri doğaya uyum sağlama ve saygı gösterme 
temasında ele alınmıştır. Katılımcılar organik atıklar ile geri dönüştürülebilir ürünleri ayırmışlar, belirli günlerde 
çevre temizliği yaparak katkı sağlamışlardır. “Çevre bilinci” kategorisinde yer alan sorulara bakıldığında “geri 
dönüşümün önemli olduğuna inanıyorum, “doğaya değer veririm” maddelerinde tamamen katılıyorum cevabında 
belirgin bir artış (33-39; 32-42) görülmüştür. 

Diğer

2015 yılında ayrıca katılımcı genç kızlara BECK depresyon ölçeği uygulanmıştır. Ancak bu ölçek program içeriği 
ve değişim hedefleriyle uyumlu değildir. Bu ölçek bir bireyin depresyon belirtileri gösterip göstermediğini anlamak 
için psikolog ve psikiyatristler tarafından kullanılmaktadır. Ölçeğin uygulanma amacı tespit edilen psikolojik 
duruma göre bir müdahale geliştirmektir. 

Projenin ilk yılı olan 2015’te dört yıl süresince düzenli olarak gerçekleştirilecek bir uygulama olarak katılımcı 
genç kızlardan kamp boyunca günlük tutmaları istenmiş ve kamp sonunda günlükler toplanmıştır. Bu uygulama 
ilerleyen yıllarda da devam etmiştir. 

Ayrıca bu yıl itibariyle proje ekibi bir arşiv çalışması başlatmış ve proje paydaşlarının proje ile ilgili izlenimlerini 
almak amacıyla video röportajlar yapmaya başlamış ve diğer yıllarda da bu çalışma devam etmiştir. Bu röportajlar 
kapsamında kurum gözlemcileri, gönüllüler, ekip ve destekleyici kurumların yöneticileri ile çekimler yapılmış ve 
arşivlenmiştir. 



65

2016-SOSYAL ETKİYE GİRİŞ

ÖZGÜVEN

Özsaygı

Yüzme bisiklet sürme, gece yürüyüşü, oryantiring gibi doğa sporlarıyla liderlik, karar alma ve sorun çözme, güvenli 
ortamlarda risk alarak kendini keşfetme becerilerinde ilerleme kaydedilmiş ve özgüvenlerinde artış gözlenmiştir. 
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. 

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 özgüvenlerinin arttığı 
gözlenmiştir. 

Kendine Dair Farkındalık

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 duygu ve düşüncelerin farkına vararak uygun şekilde ifade edebilme hedefi için önkoşul beceriler yoga 
etkinliği ile kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Yeniliğe Açık Olmak

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 metotları sayesinde tüm katılımcıların her 
haftanın sonunda ekip arkadaşları ve gönüllülerle birlikte dans performansına katıldıkları görülmüştür. 

TOPLUMSAL CİNSİYET

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 
kazandıklarını ifade etmişlerdir.  

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ

Grup çalışması/liderlik becerisi

Bisiklet sürmeyi bilenler köy içerisinde yaptıkları kısa tur ile ekiple uyum içerisinde davranmayı öğrenirken bisiklet 
sürmeyi öğrenenler yeni bir kaba motor beceri edinmişlerdir. 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 km’lik bir alanda sekiz hedef bulması beklenen katılımcılar gruplar halinde yarışıp, ekip 
olarak hareket etmenin önemini içselleştirmişlerdir. 

Temel iletişim becerisi

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. 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. 
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Hedef belirleme ve harekete geçme

Katılımcıların iletişim ve hedef belirleme konusunda birbirleriyle paylaşımda bulunup, keşfetmelerinin sağlandığı 
atölyelerin ikinci 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.

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Sorumluluk bilinci

Yelkencilik ile 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. 

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 katılımcılar gönüllülerle ortak 
sorumluluk taşımalarını sağlamak amacıyla grup çalışması düzenlenmiş ve her grubun belirlediği ilkeler üzerinde 
tartışarak haftalık bir sözleşme oluşturulmuştur.

Farklılıklara saygı

2016 yılı dokümanlarında bu konuda yapılmış bir değerlendirme bulunamamıştır.

Doğa bilinci

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 çözümler 
önerilerini de içermektedir. Tesiste bulunan tarlada sebze toplamak ve her katılımcının kendisine verilen saksıya 
tohum ekmesi toprağın ve doğal yaşamın önemini kavramalarına yardımcı olmuştur. 

2017- İLK SOSYAL ETKİ RAPORU

ÖZGÜVEN

Özsaygı

2017 yaz programında 92 katılımcı üzerinde ön ve son test olarak uygulanan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ne 
göre katılımcıların %70’inde benlik saygısında artış gözlemlenirken, toplamda tüm katılımcılar üzerinde ortalama 
%17 özsaygı artışı yaşanmıştır.

Kendine Dair Farkındalık

2017 yaz programında son değerlendirme anketinde verilen cevaplara göre, katılımcıların %83’ü başarılı olmadığı 
durumlarda sınırlarını kabul etmeyi öğrendiğini, %81’i yeni etkinliklerde kendi yetenek ve becerilerinin farkına 
vardığını söylemiştir. 

Yeniliğe Açık Olmak

2017 yılında 92 katılımcıdan 41 tanesi hayatında ilk defa suya girdi, 92 tanesi ilk defa tüplü dalış yaptı, 87 
tanesi ilk defa oryantiring oynadı, 55 tanesi ilk defa ata bindi, 73 tanesi ilk defa çadırda kaldı, 74 tanesi ilk defa 
savunma teknikleri öğrendi, 16 tanesi ilk defa bisiklete bindi. 61 katılımcı hiç yüzme bilmiyorken, suda yüzerlik 
kazanıp, serbest yüzme tekniklerini öğrenirken, 27 katılımcı bisiklet kullanmayı öğrendi. 

Katılımcıların 1 haftalık program dahilinde sürekli yeni deneyimler edinmesi sonucunda, %77’si yeni şeyler 
deneyimlemek için o konuda çok yetenekli olmak zorunda olmadığını anladığını belirtirken, %95’i yeni etkinliklere 
duyduğu isteğin arttığını söylemiştir. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET

2017 yaz programında 92 katılımcı üzerinden ön ve son test olarak uygulanan kadınlara yönelik tutumlar ölçeği 
ne göre katılımcıların %74’ünün kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algılarında olumlu yönde değişim görülürken, 
toplamda katılımcıların kalıplaşmış toplumsal cinsiyet yargılarında ortalama %11 azalış̧ gözlemlenmiştir. 

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ

Grup çalışması/liderlik 

2017 yaz programında katılımcıların %91’i ekip arkadaşlarıyla uyumlu hareket etmenin önemini kavradığını 
belirtirken, %85’i Kızlar Atakta tecrübesinden sonra sosyalleşmenin daha kolay geldiğini, ve %82’si Kızlar Atakta 
tecrübesi sonrası daha kolay arkadaş edineceğini düşündüğünü söylemiştir. %64’ü liderlik becerisinin arttığını, 
%82’si grup içinde konuşma konusunda özgüven kazandığını beyan etmiştir. 

Temel iletişim becerisi

iletişim başlığıyla yapılan kişisel gelişim atölyesi sonrası yapılan ankette katılımcıların %82’si birbirimizi anlamak 
için dinlemenin önemli olduğunu kavradığını, %89’u iletişim hatalarını fark ettiğini, %84’ü etkili iletişim yollarını 
öğrendiğini, %78’i doğru iletişim yöntemiyle çatışmayı çözebileceğini öğrendiğini belirtmiştir.

Hedef belirleme ve harekete geçme

Hedef Belirleme Kişisel Gelişim Atölyesi üzerine yapılan ankette katılımcıların %78 atölye sonunda kendine 
gelecek için bir hedef koyduğunu kesinlikle düşündüğünü, %19’u ise düşündüğünü belirtmiştir. Ayrıca bu hedefe 
ulaşmak için yakın zamanda adım atmayı planlıyor musun sorusuna %73 kesinlikle planlıyorum derken, %23 
planlıyorum demiştir.  

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Sorumluluk bilinci

Katılımcıların %88’i derneklerin toplumsal sorunlara çözüm ürettiğine inandığını belirtirken, %93’ü bir bütün 
olabilmek için her küçük parçanın sorumluluk alması gerektiğini öğrendiğini beyan etmiştir. Katılımcılarımızın %84 
gelecekte bir dernekte gönüllü olmak istemektedir. 

Farklılıklara saygı

Katılımcılarımızın %97’si farklı ekonomik ve sosyal çevreden gelen ve farklı gelişim gösteren (engelli) bireylere 
saygı göstermemiz gerektiğini öğrendiğini belirtmiştir. 

Doğa bilinci

Hafta boyunca düzenlenen ekolojik yaşam atölyeleri sonrasında yapılan ankete göre katılımcıların %65’i geri 
dönüşüm hakkında bilgisinin arttığını, %67’si su kaynaklarını kullanma konusunda farkındalık kazandığını, %64’ü 
tüketim alışkanlıklarının farkına vardığını, %70’i çevreyi temiz tutma konusunda bilgisinin ve hassasiyetinin 
arttığını belirtmiştir. 

2018-SOSYAL ETKİ SİSTEMİ TAMAMLANIYOR

ÖZGÜVEN

Özsaygı

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Ön-test ve son-test sonuçları incelendiğinde, bu grupta benlik saygısı skorunun eğitim sonunda 0.11 puan 
arttığını görmekteyiz. Grafik 29, Benlik Saygısı Ölçeği’nin ön-test son-test sonuçlarını göstermektedir.

Grafik 1: Tüm sene Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği grafiği
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TOPLUMSAL CİNSİYET

Toplumsal Cinsiyet Ölçeği

Toplumsal Cinsiyet Ölçeği’nin ön-test ve son-test skorları incelendiğinde, ortalama puan ön-testte 2.05’ten 
son-testte 1.81’e düşmüştür. Bu ölçek sonucu toplumsal cinsiyet algısında 0,24 puanlık bir düşüşe değişime 
etmektedir. Bu ölçekte alınan düşük skor kadın ve erkeğe biçilen toplumsal cinsiyet rollerinde farklılık olmadığına 
ilişkin düşüncelere yani pozitif bir değişme işaret etmektedir.

Grafik 30, ortalama değişimi göstermektedir. Sonuçlar, eğitim sonunda katılımcıların daha yüksek bir toplumsal 
cinsiyet algısına sahip olduklarını göstermektedir.

Grafik 2: Tüm sene Toplumsal Cinsiyet Ölçeği, ortalama skor değişimi

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ VE TOPLUMSAL DUYARLILIK

Yaşam Becerileri Ölçeği

Eğitim sonucunda katılımcıların ortalama skorları 0.01 puan artmıştır. Grafik 31, Yaşam Becerileri Ölçeği’nin 
ortalama skorlarındaki değişimi göstermektedir. 

Alt ölçekler bazında yapılan analizde tüm alt ölçeklerde,
1. Empati kurma ve Öz-farkındalık (0.19)
2. Karar verme ve Problem Çözme (0.23)  
3. İletişim ve Kişilerarası İlişki Becerileri (0.08)
5. Hedef Belirleme (0.18)
Alt ölçeklerinde yaşam becerileri puanlarının arttığı,
4. Toplumsal Duyarlılık alt ölçeğinin ise 0.09 puan azaldığı görülmektedir.

Grafik 4, grubun her alt ölçek için sonuçlarını göstermektedir.

Grafik 4: Tüm Sene Yaşam Becerileri alt ölçekleri grafiği
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