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ÖNSÖZ

Toplum Gönüllüleri, kuruldu¤u y›ldan itibaren toplumsal alanda,
gençlerden bafllayarak, bir de¤iflim ve dönüflüm projesi olmay› hedefledi.
 Y›llard›r üniversite gençleriyle genifl çapl› sosyal sorumluluk projelerine
imza atarken temel amac›, gençlerde topluma hizmet duyarl›l›¤›
oluflturmak kadar, süreç içinde, projelerde yer alan gençlerin kiflisel ve
sosyal geliflimlerine katk› sa¤lamak oldu.

Ülkemizdeki genç nüfusun yaratt›¤› potansiyeli en iyi flekilde
de¤erlendirmek ve gençlerin bireysel geliflimlerini sa¤lamak amac›yla
sekiz y›ld›r sürdürdü¤ü çal›flmalar›m›z›n etkisini bilimsel bir çal›flmayla
ölçme¤e karar verdi¤imiz andan bafllayarak, Toplum Gönüllüleri'nde
her birimiz bu yayg›n ve etkileyici araflt›rman›n sonuçlar›n› heyecan ve
merakla beklemeye bafllad›k. Yap›lan çal›flmalar›n bir gencin hayat›nda
ne kadar fark yaratabildi¤ini görmek, Toplum Gönüllüsü olmakla bir
gencin kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, sorunlar›n çözümüne
yönelik inisiyatif alan, aktif bir yurttafl olarak geliflimine ne boyutta
etkisi olabildi¤ini anlamak için sab›rla bekledik.

Bu önemli çal›flman›n sonucunu flimdi sizinle paylafl›yoruz. Bu araflt›rman›n
bilimsel kurgusunu ve güvenirli¤ini sa¤layan baflta Yrd. Doç.Dr. N.
Ekrem Düzen olmak üzere, özverili çal›flmalar›yla önemli katk›lar sa¤layan
Özlem Ezgin ve tüm gönüllü arkadafllar›m› kutluyorum.

‹brahim Betil
Toplum Gönüllüleri Vakf›
Yönetim Kurulu Baflkan›
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TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI

TEfiEKKÜR

TOG Etki Araflt›rmas›, bizim için bir ilk. Yapt›¤›m›z iflin sonucunun nereye
düfltü¤üne, neye denk geldi¤ine dair merak›m›z›n bizi getirdi¤i nokta.
En çok ö¤rendi¤imiz çal›flmalar›m›zdan biri…

Bir di¤er yandan, baflka kurumlarda da yayg›nlaflmas›n› diledi¤imiz bir
çal›flma; TOG Etki Araflt›rmas›. Kurumun kendisine d›flar›dan bakabilmesi,
yapt›¤› her bir ifli neden yapt›¤›n› tekrar düflünebilmesi ve geriye ne
kald›¤›n› bilebilmesi önündeki yolu çizebilmesi için de çok önemli.
Alandaki birçok çal›flma gibi, bu çal›flma da bir araflt›rma ekibinden
fazlas›n›n ürünüdür. Bu nedenle de birçok kifliye teflekkür borçludur. Bu
araflt›rman›n ortaya ç›kmas› sürecinde;

• Yerellerde araflt›rma formunun yayg›nlaflmas›n› sa¤layan ve araflt›rma
verilerini büyük bir özveri ile toplayan Toplum Gönüllüsü gençlere,

• Araflt›rma formu ile karfl›laflt›klar› an vakit ay›r›p bizimle samimiyetle
fikirlerini paylaflan tüm kat›l›mc›lara,

• Yerellerinde odak grup çal›flmalar›n› organize eden ve bu gruplarda
bizimle samimiyetle fikirlerini paylaflan gençlere,

• Yapt›¤› çal›flmaya inanc›n› hiç kaybetmeyen, bizi her yönümüzle
anlamaya çal›flan ve ö¤renen bir kurum olmam›z konusunda bizi her
daim destekleyen Yrd. Doç. Dr. N. Ekrem Düzen’e,

• Bu araflt›rmaya kaynak ay›ran ve süreçte de her daim sevincimizi,
üzüntümüzü, s›k›nt›m›z›, heyecan›m›z› paylaflan ve her zaman araflt›rmaya
olan inançlar› ile bize destek olan Toplum Gönüllüleri Vakf› Yönetim
Kurulu’na ve çal›flanlar›na,

• Tüm verilerin girifllerini ve s›n›fland›r›lmas›n› büyük bir sab›r, özen ve
dikkatle yapan Erol Karakafl’a,

•Rapor metninin düzeltmelerini titizlikle gözden geçiren Özge Sar›ot’a,

• Oldukça dar bir zamanda ve gönüllü destek vererek bu raporun
dizayn›ndan bas›m›na kadar tüm sorumluluklar› üstlenen ve araflt›rmaya
büyük katk› sunan R2D2 Reklam Ajans›'na

• Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n faaliyetlerini hayata geçirmesini mümkün
k›lan tüm bireysel ve kurumsal destekçilerimize ve burada ismini saymay›
unuttu¤umuz, bu raporun bas›m›nda çal›flanlardan, Toplum Gönüllüleri
ofisinde bizi çays›z b›rakmayan Fatma Han›m'a kadar herkese teflekkür
ederiz.

Bu rapor, bizim için bas›l› bir sayfa toplulu¤undan fazlas› oldu bu süreçte.
Bakmad›¤›m›za bakt›¤›m›z, görmedi¤imizi gördü¤ümüz, duymad›¤›m›z›
duydu¤umuz bir süreç oldu. Bizi ço¤altt›, yeni insanlarla tan›flt›rd›,
bugüne kadar konuflmad›¤›m›z konular› tart›flt›rd›.
Alanda yap›lacak daha fazla çal›flmaya vesile olmas› dile¤iyle,

Özlem Ezgin
Toplum Gönüllüleri Vakf›

 Gençlik Araflt›rmalar› Departman›



TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI

SUNUfi

Ülkemizde gençli¤i, “bir amaca ulaflman›n arac›” olarak görme ve
kullanma d›fl›nda alg›laman›n koflullar› nelerdir? Gençli¤in kendi
gerçekli¤ini oluflturan ve kendi varoluflunu belirleyen dinamikler ne
zaman ve hangi durumda anlafl›l›r hale gelir? Gençli¤in neye benzemesi
gerekti¤iyle u¤raflmadan nesnel gözlemlere ve olgulara dayanarak ifl
yapmak, ifle yarar bir söz söylemek mümkün müdür?

E¤er gençlik sadece “insan gelifliminin do¤al bir evresi” olarak görülüyor
olsayd› bu sorular›n yan›tlar› elimizde haz›r olurdu. Örne¤in çocuk
gelifliminde oldu¤u gibi, nesnel gözlemlere ve olgulara dayal› bilgilerle
yetinebilirdik. Nas›l ki çocuk geliflimi alan›nda “her çocu¤un kendi
ihtiyac›na uygun” kaynaklar›n ayr›lmas› veya “her çocu¤un kendi
potansiyeline uygun” seçeneklerin sunulmas›, en az›ndan ilkesel olarak,
tart›flma konusu de¤ilse gençlik alan›nda da bu konular tart›flma konusu
olmazd›. Oysa çocuklar için olmazsa olmaz addedilen bu ilkeler gençlik
söz konusu oldu¤unda kolayca ve sanki do¤al olan buymufl gibi “benim
ihtiyac›ma uygun, benim potansiyelime uygun” ilkelerine dönüflüveriyor.
Çocuklar için ne ölçüde bu ilkelere uygun davran›ld›¤› çok flüphelidir
elbette. Ancak gençler için bu tür ilkelerin akla bile gelmedi¤i pek
kesindir.

TOG Etki Araflt›rmas›, nesnel gözlem ve olgulara dayanarak, gençlik
hakk›nda anlaml› ve ifle yarar bilgiler derlemeye çal›flt›. Bu çaba, gençleri
hiçbir ba¤lamda “araçsallaflt›rmaks›z›n” ortaya kondu. Araflt›rma, TOG’un
hangi alanlarda ve ne ölçüde gençlerin geliflimlerini etkiledi¤ini göstermeyi
amaçlad›. Araflt›rman›n ortaya ç›kard›¤› etkiler, gençlerin kendi ihtiyaçlar›
ve potansiyelleri do¤rultusundaki do¤al geliflim alanlar›nda oluflan
etkilerdir. Bu çal›flma, gençli¤in bu do¤al geliflim alanlar›nda TOG
etkisinin ne oldu¤unu ve bu etkinin düzeyini saptamaya çal›flt›.

Araflt›rma sonuçlar›, TOG’un, gençlerin sosyal ve bireysel geliflimlerini
önemli ölçüde ve zaman içinde artan bir seyirle etkiledi¤ini göstermektedir.
Bütün sonuçlar gençlerin kendi hesab›na geliflimleriyle ilgilidir. Bu
çal›flman›n hiçbir noktas› gençlerin “hangi tarafta” oldu¤uyla ilgilenmedi.
“D›flar›dan” tayin edilmifl/atfedilmifl” veya “içeriden” kabul
edilmifl/üstelenilmifl hiçbir “kimlik özelli¤ini” eksen almad›. Gençler
aras›ndaki kanaat farkl›l›klar› veya tercihler üzerine yo¤unlaflmad›. TOG
Etki Araflt›rmas›, do¤rudan içinde yer alarak sivil kat›l›m ve sosyal
sorumluluk projeleri gerçeklefltiren gençlerin asl›nda kendilerini için ne
yapmakta olduklar›n› ortaya ç›kard›.

TOG, gençlerin toplumsal bir dönüflüm etkisi yaratmas›n› hedeflemifltir.
TOG gençler için pek çok olanak ve olas›l›kla dolu bir çevre, bir çerçeve,
bir ortam sunmaktad›r. Ancak bu ortam, gençlerin flu ya da bu özelli¤e

sahip olmas›n›, flu ya da bu biçime girmesini talep etmemektedir. Bu
ortam gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, pek çok farkl› insanla
etkileflimde bulunabilecekleri, zihinlerinde canland›rd›klar›n› hayata
geçirebilecekleri bir geliflme ve büyüme ortam›d›r. TOG Etkisi’nin kayna¤›
budur. Bu nedenle TOG Etkisi, etki yaratmaya çal›flan gençlerin bu etkiyi
yaratma sürecinde kendilerinin de dönüflmesi, kendi ihtiyaçlar› ve
potansiyelleri do¤rultusunda geliflmesi anlam›na gelmektedir. Gençlik
kendini gelifltirmektedir. Kendi etkisini kendi yaratmaktad›r.

TOG, bu etkinin oluflaca¤› ortam›n gereklerini sezerek gençlerin kendileri
ve herkes için sosyal fayda ve sosyal dönüflüm etkisi yaratabilece¤i
çevreyi oluflturmaya, ortam› haz›rlamaya çal›flmaktad›r. TOG bu etkinin
taraf›yla, yönüyle, kimli¤iyle, kanaatiyle, tercihiyle ilgilenmemektedir.
‹lgilenseydi, bir geliflim etkisi de¤il bir ayr›flma ve kamplaflma etkisi elde
etmek gerekirdi. Bireylerin tasarrufunda bulunan alanlara dahil olmama
ilkesini öne ç›karan TOG, kendisine düflenin “gençlere güven tazelemek”
oldu¤unu daha bafl›ndan ifade etmifltir. Bu ifade, gençlerin baflka hallerde
kalk›flmayacaklar› ifllere kalk›flmas›yla, bu iflleri baflarmas›yla, yapabildi¤ini
görmesiyle, ve nihayet yapabilece¤ine inanmas›yla somut karfl›l›¤›na
kavuflmaktad›r. Dolay›s›yla TOG’un girifliminin hayata geçmifl oldu¤u,
gençlerin kendileri için bir “kendine güvenme” hali bulabilmifl olmalar›ndan
bellidir.

TOG, sivil kat›l›m ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumsal dönüflüme
nas›l katk› yapt›¤›n›n önemli bir örne¤ini oluflturmaktad›r. TOG, gençlerin
asl›nda do¤al olarak sahip olmas› gereken fakat ülkemizin kendine özgü
koflullar› ve tarihi içinde bir türlü sahip olamad›klar› büyüme ve geliflme
ortam›n› sunmaktad›r. Gençlere böyle bir ortam sunuldu¤unda oluflacak
etkinin bir büyüme ve geliflme etkisi olaca¤› somut verilerle ortadad›r
art›k. Dahas›, gençler üzerindeki bu etki toplum kesimlerinde de
yans›mas›n› bulmaktad›r. Sivil kat›l›m ve sosyal sorumluluk faaliyetleri
yapan gençlerin bu faaliyetler s›ras›nda iletiflim ve etkileflime geçti¤i
insanlar üzerinde de ö¤renme ve davran›fl de¤iflikli¤i etkileri oluflmaktad›r.

TOG bize unutmufl oldu¤umuz hayati bir bilgiyi yeniden ö¤retmektedir:
Gençlerin kendi ihtiyaçlar› ve potansiyelleri do¤rultusunda geliflmeleri
için bu geliflimin engellenmemesi yeterlidir. TOG, gençlerin do¤al geliflme
ortam›n›n yolunu aç›k tutmaya çal›flmaktad›r. Gençli¤in potansiyeli,
do¤al geliflme ortam›n› buldu¤unda, hiç kimsenin araçsallaflt›rmas›na
ihtiyaç olmadan, herkes için sosyal faydaya dönüflmektedir.

N. Ekrem Düzen Özlem Ezgin
‹zmir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakf›
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Ülkemizde gençlik, hemen her zaman siyasi aktörlerin ideolojik

manipülasyon nesnesi olmufltur. Gençlik, taraf olmaya zorlanmad›¤›

zamanlarda, en iyi ihtimalle bertaraf olmaya ya da sessiz kalmaya

zorlanm›flt›r. Bu genel siyasi e¤ilimle toplumumuzda gençli¤e bak›fl

aras›nda genifl ölçekte benzerlikler vard›r. Gençler, sadece siyasi

aktörler taraf›ndan de¤il bizzat kendi aileleri ve sosyal çevreleri

taraf›ndan da daima önceden belirli hal ve flekillere s›¤d›r›lmaya

çal›fl›lm›flt›r, çal›fl›lmaktad›r. Farkl› sosyal çevrelerin farkl› “do¤ru”lar›

gençli¤i bu “do¤ru” yörüngelerden birine sokmaya ve orada tutmaya

koflullanm›flt›r. Mutlak do¤runun kendi do¤rusu oldu¤una inanç ve bu

inanç do¤rultusunda genç kuflaklar› yönlendirme davran›fl› ise sosyal

bar›fl› tahrip etmekte, kutuplaflma ve kamplaflmay› artt›rmaktad›r.

Di¤er yandan, gençlikle ilgili bilimsel araflt›rmalar›n da büyük ço¤unlukla

gençli¤in almas› gereken hal ve flekillerle ilgili siyasi ve sosyal

e¤ilimleri irdeledi¤i gözlenmektedir. Ülkemiz flartlar›nda gençlikle

ilgili araflt›rmalar›n, gençli¤in ve gençlerin özgül özelliklerinden çok

siyasi ve sosyal yönelimlerine odaklanmas› k›smen anlafl›labilir bir

durumdur. Ancak bu a¤›rl›kl› tercihin hayati bir sak›ncas› vard›r: Sosyal

araflt›rmalar›n henüz emekleme evresinde bulundu¤u ülkemizde

gençlerin sahip oldu¤u özellik ve nitelikler hemen hemen hiç

bilinmemekte ve araflt›r›lmamaktad›r. Bu durumun bafll›ca nedeni

sözünü etti¤imiz bu e¤ilimin bask›nl›¤›d›r. Gençlik, do¤ru yola sevk

edilmesi gereken bir küme olarak alg›land›¤› sürece yap›lacak

araflt›rmalar›n, kimin yanl›fl yolda oldu¤unun saptanmas›ndan ve do¤ru

yola sevk etme hitabelerinden öteye geçmesi mümkün olmaz. Gençli¤i

ve gençleri “görmek istedi¤imiz gibi” olup olmad›klar›na bakmak

d›fl›nda ele alm›fl ciddiye al›nabilir bir çal›flma bulmak gerçekten kolay

de¤ildir.

Oysa ayn› zorluk, örne¤in “gençlik” kavram› “ergenlik” kavram›yla

de¤ifltirildi¤inde k›smen ortadan kalkmaktad›r. Buradan da anlafl›l›yor

ki ülkemizde ergenlik “siyasi ve toplumsal hayat” tercihleriyle iliflkisiz

olarak alg›lanabiliyorken gençlik bu ilintiler kurulmadan

alg›lanmamaktad›r. Böyle olunca gençlik, en iyi ihtimalle ergenli¤in

içine hapsedilerek bir an önce kurtulmak gereken bir hastal›k olarak

kavranmaktad›r. Gençleri, de¤il birer yetiflkin, yetiflkin aday› olarak

bile kabullenmeyiflimizde ve bir an önce kendimize benzer hale

getirmeye çal›flmam›zda bu motivasyonun rol oynad›¤›n› ileri sürebiliriz.

Gençlik de di¤er pek çok konu gibi do¤ru cevaplar bulmak de¤il do¤ru

sorular aramak gereken büyük bir araflt›rma alan› olarak tüm sosyal

bilimcilerin önünde durmaktad›r.

Öte yandan son y›llarda, dünyadaki geliflmelere paralel olarak, sivil

toplumun güç kazanmaya bafllamas›yla birlikte, gençli¤e yönelik daha

özgürlükçü ve demokratik yaklafl›mlar yer yer gözlenebilmektedir. Bu

anlamda gençli¤in potansiyelini araçsallaflt›ran ve gençleri bir

cepheleflme unsuru olarak kullanan siyasi ve sosyal unsurlara alternatif

olarak gençleri sosyal geliflimin ve toplumun demokratikleflmesinin

esas kayna¤› olarak gören kurumsal yap›lar›n ortaya ç›km›fl olmas›

umut vericidir.

BÖLÜM I

TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI VE TOG ETK‹S‹

I. TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI NED‹R?
1. Amaç ve Kapsam
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TOG, genifl anlam›yla, sivil bir toplumsal dönüflüm projesidir. TOG,

toplumumuzda sivil insiyatifin geliflmesi, bireylerin sosyal politikaya

etkisinin artt›r›lmas› ve kat›l›m›n sa¤lanmas›n› en önemli ihtiyaçlardan

biri olarak saptamaktad›r. TOG’un temel hedefi, sosyal politikan›n,

toplumu oluflturan bireyler taraf›ndan yine toplumu oluflturan bireyler

lehine düzenlenmesi ve bu düzenlemenin süreklili¤inin sa¤lanmas›d›r.

TOG bu hedeflere ulaflmak için, bafltan sona haz›rlanm›fl ve “do¤rular›

vaaz eden” bir paket programla yola ç›kmam›flt›r. Bunun yerine,

bireylerin kapasitelerini gelifltirme yaklafl›m›n› benimsemifltir.

TOG, bireylerin kapasitelerini artt›rma oda¤›na gençleri alm›flt›r.

Gençler, kendilerine yap›lan sosyal yat›r›mlar› k›sa sürede sosyal

faydaya dönüfltürebilecek dinamik bir geliflim evresinde bulunmaktad›r.

TOG, gençlerin elinde bulunan bu potansiyelin yine gençler taraf›ndan

harekete geçirilebilmesi için gençlere duyulan güvenin tazelenmesini,

gençlerin desteklenmesini ve kapasitelerinin gelifltirilmesini öncelikli

addetmektedir. TOG’a göre bu güven tazeleme, destekleme ve kapasite

gelifltirme toplumsal bar›fl, dayan›flma ve sosyal politika de¤iflimini

gerçeklefltirme ifllevini yerine getirecektir.

TOG, genç bireylerin kapasitelerini artt›rma yöntemi olarak sosyal

sorumluluk ve sosyal geliflim projelerini hayata geçirmeyi

benimsemifltir. TOG, öncelikli olarak çevresindeki sorunlara çözüm

üretebilen, kendine güvenli, giriflimci ve duyarl› bir gençli¤in oluflumuna

katk› sa¤lamay› amaçlam›flt›r. Hedef, gençlerin önündeki engelleri

kald›r›p aktif gönüllüler olabilmelerini sa¤layarak demokratik kat›l›m

bilincini yerlefltirmek ve böylece sosyal politika de¤ifliminin yolunu

açmakt›r.

Bu anlamda, gençlerin aktif ve kat›l›mc› yurttafl olma f›rsat›

bulduklar›nda hangi nitelik ve özelliklerinin ne ölçüde ve ne yönde

de¤iflti¤ini saptamak önemlidir. Dolay›s›yla bu araflt›rma, gençlerin,

siyasi ve sosyal konumlar›n›n “manipüle edilmesiyle” yerlefltirilecekleri

hal ve flekilleri de¤il bireysel ve sosyal geliflimlerinin

“desteklenmesiyle” kazanacaklar› ve gelifltirecekleri nitelik ve özellikleri

ortaya ç›karan bir örnek sunmaktad›r.

Bu çal›flmada, Toplum Gönüllüler Vakf›’n›n gönüllü gençlerde

oluflturdu¤u bütüncül etkinin kapsam›, büyüklü¤ü ve niteli¤i

araflt›r›lm›flt›r. Bu nedenle çal›flmaya “TOG Etki Araflt›rmas›” ad›

verilmifltir. TOG Etki Araflt›rmas›, TOG örne¤i üzerinden, sivil toplum

alan›nda aktif bir kat›l›mc› olarak yer alman›n gönüllü gençlerde hangi

alanlarda ve ne ölçülerde de¤iflim yaratt›¤›n› saptamay› amaçlam›flt›r.

TOG Etki Araflt›rmas›, bu farkl›l›klar›n ortaya ç›kt›¤› alanlar› nitelik,

büyüklük, ve yönleriyle belirleyerek “TOG Etkisi” ad›n› verdi¤imiz

de¤iflimin ölçüsünü elde etmeyi hedeflemifltir.

TOG Etki Araflt›rmas›, en genifl çerçevede, TOG’un varl›k nedeni,

misyonu, vizyonu, ve dolay›s›yla yaklafl›m›n›n bir ürünü olarak

anlafl›lmal›d›r. Bu anlamda TOG Etkisi, TOG bünyesinde faaliyet

gösteren gönüllü gençlerin yaratt›¤› ve dolay›s›yla içinde yer ald›¤›

etkileflim alanlar›nda aranmal›d›r. TOG yaklafl›m› ve etkileflim alanlar›,

TOG Etkisi’nin araflt›r›ld›¤› kavramsal çerçeveyi oluflturmaktad›r. Bu

çerçeve, gençlerin do¤rudan yaflayarak ve kat›larak ö¤rendi¤i ve

üretti¤i somut ortam› tarif etmektedir.

2. TOG Yaklafl›m›
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TOG’un gençleri destekleme ve kapasitelerini artt›rma yönteminin

bafll›ca araç ve etkinliklerine flu örnekler verilebilir: Gençleri mesle¤e

ve hayata haz›rlayacak donan›mlar; gençlerin kiflisel geliflimlerine

katk›da bulunacak rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetleri; üniversiteler

ve kültürler aras› dayan›flma ve kaynaflma sa¤lay›c› etkinlikler;

arkadafll›k, üretim, ve sosyal fayda kavramlar›n› yan yana koyan

sosyalleflmeye olanaklar›; AB normlar›na uygun gençlik projeleri; di¤er

sivil toplum kurulufllar›n›n sosyal sorumluluk programlar›na kat›l›m

ve ortak çal›flmalar vb.

Örnekleri burada say›lanlarla s›n›rl› tutmamak gerekir. Bu örnekler

daha ayr›nt›l› ya da daha genel bafll›klar halinde özetlenebilir. Önemli

olan, kapasite gelifltirmeye yönelik tüm bu araç ve etkinliklerin gönüllü

gençler aras›nda bir etkileflim alan› oluflturuyor olmas›d›r. Bu etkileflim

alan›nda gençler birbirleriyle tan›flma ve yeni deneyimler kazanma

f›rsat› bulmaktad›r. Bu deneyimler, yeni bilgiler edinmekten beceri

gelifltirmeye, kendini ifade etmekten özgüven artt›rmaya, demokratik

hak ve sorumluluk kavramlar›ndan haberdar olmaktan benzerlik ve

farkl›l›klara iliflkin içgörü kazanmaya dek genifl bir repertuar

oluflturmaktad›r. Kiflisel geliflim ve birey olufl sürecinin olmazsa olmaz

unsurlar› olan empati, yetiflkin iletiflimi, çat›flma yönetimi, zor durumlarla

bafla ç›kma gibi beceriler de bu etkileflim alan›nda geliflmektedir.

b. Gönüllüler-Toplum Aras› Etkileflim Alan›

TOG, gençler taraf›ndan sosyal sorumluluk alanlar›nda yap›lacak

gönüllü çal›flmalar›n bir yandan gençlerin kiflisel geliflimlerine ve birey

olufllar›na katk›da bulunmas›n› amaçlarken, di¤er yandan gönüllü

gençlerle bir araya gelen çeflitli toplum kesimlerinde demokratik

kat›l›m kültürünün geliflmesini hedeflemektedir. Gönüllü gençlerle

toplum aras›ndaki etkileflim sadece proje içerikleri sayesinde de¤il

ayn› zamanda ortak bir zeminde bir araya gelen insanlar aras›nda

oluflan do¤al insani iliflkiler sayesinde oluflmaktad›r. TOG’da bir araya

gelmifl gençlerle toplum aras›ndaki etkileflim alan›, kiflilerin birbirine

rast geldi¤i genel sosyal ortamlardan çok daha fazlas›n› ifade eder.

Bu ortamda, karfl›l›kl› ö¤renmeye dayal› insani iliflkilerin ve sosyal

fayda üreten ifllerin gerçekleflmesi beklenmektedir.

TOG, pek çok de¤iflik bafll›k alt›nda sosyal sorumluluk ve sosyal geliflim

çal›flmalar›na destek sa¤lamaktad›r. Bu destek bir yandan öncülük,

rehberlik, dan›flmanl›k, gözeticilik, k›lavuzluk gibi manevi ö¤eleri, di¤er

yandan ise projelerin finansman› ve mali yönetimi gibi maddi ö¤eleri

kapsamaktad›r. TOG’un sa¤lad›¤› destek ve kaynaklar›n gençler

taraf›ndan yönlendirilmesi hedeflenmifltir. Baflka bir deyiflle TOG,

sosyal projelere gençlerin de kat›ld›¤› bir oluflum olmay› seçmemifltir.

TOG, gençlerin do¤rudan projeleri oluflturdu¤u ve yönlendirdi¤i bir

sivil toplum kuruluflu olma amac›ndad›r. Bu özellik TOG’un en özgün

yönlerinden biridir ve toplumsal etkileflim, bireysel ve sosyal olarak

bir arada bulunma ve birlikte ifl yapmaya ek olarak, bu amaç ve çaba

eksenindeki tart›flmalar üzerinden de gerçekleflmektedir.

Her iki etkileflim alan› birlikte düflünüldü¤ünde gönüllü gençlerin hem

bireysel hem de sosyal geliflimlerinin, ayn› etkileflim alanlar›na sahip

olmayan akranlar›na göre daha geliflmifl özellikler tafl›mas›n› beklemek

ola¤and›r. TOG Etkisi, bu farkl› özelliklerin neler oldu¤unu ve

farkl›laflman›n derecesini ortaya ç›karmaya çal›flm›flt›r.

3. TOG Etkileflim Alanlar›

a. Gönüllüler Aras› Etkileflim Alan›



TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI

       2010 TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI 6

Modern toplumu niteleyen “birey” sadece kuramsal düzeyde betimlenen

bir kurguya de¤il davran›fl düzeyinde belirlenebilen somut bir olguya

da karfl›l›k gelmektedir. Bu kavram, ortak bir lisan›n iletiflim kolaylaflt›ran

bir kelimesi olmakla kalmay›p sosyoekonomik ve kültürel hayat›n fiilen

belirleyicisi olan somut bir unsura karfl›l›k gelmektedir. Somut bir unsur

olarak birey; ifade ve talep eden, hak kullanan, icrac› olan, izleyen ve

denetleyendir. Birey, modern toplumun yarat›c›s› olan kiflidir. Herhangi

bir kifli de¤il, o kiflidir. Birey, mutlak kurallar›n arzu etti¤i ve biçimlendirdi¤i

nesneler toplumundan kendilerini özgür seçimleriyle var eden özneler

toplumuna geçiflin belirleyicisidir. Baflka bir deyiflle otoriter (veya

totaliter) toplumdan ço¤ulcu demokratik topluma evrimin yürütücüsüdür.

Oysa ülkemiz co¤rafyas›nda yayg›n ve hâkim sosyoekonomik kültür,

gençleri bireyler olarak haz›rlama kavram›yla ve pratikleriyle tan›fl›k

de¤ildir. Türkiye co¤rafyas›nda gençler, belirli geliflimsel görevleri yine

belirli bir s›rayla yerine getirmekle yükümlü tutulur. Bu yükümlülük,

gençlerin kendileri için haz›rlanm›fl rolleri üstlenmeleri ve bu rolleri yine

kabul gören yollarla icra etmelerinden oluflur. Bu roller gençlerin kendi

seçimleriyle belirleyecekleri sorumluluklarla çat›flma halindedir. Kültür

bu çat›flmay› yak›n iliflkileri koruma ve sürdürme çerçevesiyle çözmeye

veya dengelemeye çal›fl›r. Aile ve yak›n çevrenin gence yükledi¤i rolleri

benimsemeyen ve yaflam›n› kendi seçimleri do¤rultusunda düzenlemek

isteyen genç, bu yak›n iliflkilerden mahrum olma tehdidiyle karfl› karfl›ya

kal›r. Zaman zaman ise bu tehdit hayatlar›n maddi ve/veya manevi risk

alt›na girmesine ve hatta kaybedilmesine dek var›r.

Baflka bir ifadeyle, kültür co¤rafyam›zda gençler, kendi seçimleriyle

sorumluluk üstlenmenin bedelini yak›n iliflkilerinden feragat ederek

ödeme durumunda kal›rlar. Baz› hallerde ise bu feragat hakk›na dahi

sahip de¤ildirler; basitçe hayatlar›ndan olurlar. Yükümlülüklerin yerine

getirilmesi ve haz›rlanan rollerin icra edilmesi ise yak›n iliflkilerin

korunmas›, sürdürülmesi ve kendi kiflisel yaflamlar›nda da tekrar

edilmesiyle “ödüllendirilir.”

Öte yandan, özgün benlik geliflimlerini sürdürebilecekleri görece

özgürlükçü koflullara sahip olabilmifl gençler, böyle bir varolufl biçimini

destekleyen alternatif bir yak›n sosyal çevre aray›fl›na girerler. Bu

süreç bir bak›ma bir aileden di¤erine transfer olmak gibidir. Kiflinin

sosyal uyum, uyma veya direnç kiplerinde ve düzeylerinde anlamca

farkl› bir de¤iflme olmaz. Bu kiflinin birincil sosyal çevresinden kökten

kopmas› da gerekmez. Bunun yerine kifli, davran›fl alan›n› geniflletti¤ini

ve özgürlefltirdi¤ini düflündü¤ü alternatif bir sosyal çevre daha edinir.

Bu anlamda TOG, gönüllülere, alternatif bir yak›n sosyal çevre

sa¤lamaktad›r. TOG’un sa¤lad›¤› yak›n sosyal çevre, gençlerin alternatif

ailesi olmaktad›r. Bu alternatif ailenin gencin kendi ailesinden en

büyük fark›, burada yetiflkin bir birey olman›n destekleniyor ve ayn›

zamanda birincil sosyal çevrenin sa¤lad›¤›na benzer bir destekleyici

sosyal çevrenin sa¤lan›yor olmas›d›r. Bu sayede gençler kendi aile

ve yak›n iliflkilerinden feragat etmek zorunda kalmaks›z›n –veya feragat

meselesini bir süreli¤ine dondurarak – bireysel geliflimlerini

sürdürebilmektedir. Bu olguda, kültür co¤rafyam›zda ailelerin çocuklar›n›

sosyal faaliyetlere kat›lmas›n› ço¤unlukla desteklememesi ya da

engellemesinin ipuçlar›n› sezmek mümkündür.

TOG’un sa¤lad›¤› “gençlere güven tazeleme” iklimi ve bu iklimde

gerçekleflen somut etkinlikler, gönüllü gençlere – yükümlülükler

çerçevesine alternatif olarak – bir haklar ve sorumluluklar çerçevesi

sunmaktad›r. Bu çerçeve, kiflilerin özgün seçimlerini ortaya

koyabilecekleri bir özgürlük alan›d›r. Bireysel sorumluluk çerçevesinde

gençler kendi özgül geliflim ihtiyaçlar›n›n, yönelimlerinin,

kapasitelerinin, ve becerilerinin fark›na varabilmekte, bu ihtiyaçlar›

ifade edebilmekte ve geliflimlerini kendi seçimleri do¤rultusunda

yönlendirebilmekte, hayata geçirebilmektedir. Araflt›rma verileri,

gençlerin kat›l›mda bulundu¤u etkinlik kipi ve say›s› artt›kça özerk

yetiflkin birey olma yolunda akranlar›ndan farkl›laflarak ilerledi¤ini

aç›kça ortaya koymufltur.

II. TOG ETK‹S‹ NED‹R?
1. Bireyin Ortaya Ç›k›fl›
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Bu bölümde, Genel TOG Etkisi’ni oluflturan unsurlar aç›klanmakta ve say›sal sonuçlar sunulmaktad›r.

A. TEMEL GEL‹fi‹M KÜMELER‹ VE ALT GEL‹fi‹M ALANLARI

Araflt›rma verileri TOG Etkisi’nin 7 geliflim alan›nda aranmas› gerekti¤ini

göstermifltir. Veri analizleri, 7 farkl› etki kategorisi bulundu¤unu

güvenilir*  ve geçerli**  flekilde saptam›flt›r. TOG, gönüllü gençler

üzerinde 7 farkl› geliflim alan›nda etki yaratmaktad›r. Elde edilen 7

geliflim alan›n›n 3’ü sosyal geliflim alanlar›yla, 4’ü ise bireysel geliflim

alanlar›yla ilgilidir. Dolay›s›yla TOG Etkisi, Sosyal Küme ve Bireysel

Küme olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda derlenmifltir.

Temel geliflim kümeleri ve alt geliflim alanlar› flunlard›r:

Sosyal Küme (Social Cluster)

Sosyal Uyum Social Adjustment

Baflkalar›na Uyma Conformity

Sosyal Direnç Noncompliance

Bireysel Küme (Individual Cluster)

Benlik Geliflimi Self Development

Özerklik (Otonomi) Autonomy

Bireysellik Individuality

Benlik Yeterli¤i Self-efficacy

Etki alanlar›, evrensel geliflim alanlar›d›r. Her insan bu geliflim

alanlar›nda belirli aflamalar› geçerek geliflimini sürdürür. Geliflim

alanlar› bu araflt›rmada söz edilen alanlarla s›n›rl› de¤ildir kuflkusuz.

Burada sözü edilen ve araflt›rma formuna verilen yan›tlardan elde

edilen geliflim alanlar› TOG Etkisi’yle ilintili olan geliflim alanlar›d›r.

Örneklemi oluflturan gönüllü ve gönüllü olmayan tüm gençler verdikleri

yan›tlarla kendilerinin hangi alanlarda ne düzeyde bir geliflim evresinde

olduklar›n› ifade etmifllerdir. TOG Grubu’yla Akran Grup aras›nda, bu

geliflim alanlar› aç›s›ndan saptanan düzey farklar› TOG Etkisi’ni

oluflturan say›sal de¤erleri sa¤lam›flt›r.

Bu kategoriler, gönüllü olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n örneklemi

oluflturan tüm gençlerin geliflme ve ilerleme alanlar›d›r. Araflt›rma

verileri, gençlerin kendi geliflme alanlar› ve ihtiyaçlar› hakk›nda tutarl›

ve belirgin fikirleri oldu¤unu söylemektedir. Dolay›s›yla, elde edilen

7 etki kategorisi bu araflt›rman›n ilk ve en önemli bulgusudur. Bu

nedenle, TOG Grubu’nun hangi alanlarda ve ne düzeylerde Akran

Grup’tan ayr›flt›¤›n› belirlemeden önce bu alanlar›n varl›¤› ve ifade

etti¤i anlamlar üzerinde durmak gerekir.

Elde edilen etki alanlar›n›n veri analizi sonucu elde edilmifl oldu¤u

özellikle vurgulanmal›d›r. Yöntem bölümünde belirtildi¤i gibi araflt›rma

formunda yer alan maddeler haz›rl›k aflamas›nda yap›lan tüm nitel

çal›flmalardan elde edilen verilerin de¤erlendirilmesiyle derlenmifltir.

Bu maddelerin hangi bafll›klar alt›nda kümelenece¤i ve formun bir

bütün olarak neyi ortaya ç›karaca¤› önceden belirlenmemifltir. Bunun

anlam› fludur: Veri analizi pekâlâ baflka kategoriler de üretebilirdi.

Örne¤in liderlik, Benlik Yeterli¤i kategorisi içinde yuvalanmak yerine

tek bafl›na bir kategori olarak belirebilirdi. Benzer flekilde aile ve yak›n

iliflkilerle ilgili unsurlar üç farkl› kategori alt›nda farkl› olgulara iflaret

etmek yerine tek bafl›na bir küme oluflturabilirdi. Benlik Geliflimi ve

Bireysellik ayr›flmayabilir ve tek bir kategori halinde ortaya ç›kabilirdi.

Baflka bir deyiflle, bu araflt›rma sonucunda elde edilen etki kategorileri

önceden saptanm›fl kategoriler de¤ildir. Etki, araflt›rmac›n›n zihninde

flekillenmifl kategorilere göre irdelenmemifltir. Tam tersine, araflt›rma

formu etkinin hangi kategorilere da¤›ld›¤›n› ortaya ç›kartm›flt›r.

Böylece TOG Etkisi’nin sözü edilen 7 geliflim alan› ve iki genel küme

ba¤lam›nda ele al›nmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r. Sonuçlar›n sunumundan

önce geliflim alanlar›n›n tek tek neyi ifade etti¤ini tan›mlamak yararl›d›r.

BÖLÜM II

TOG ETK‹S‹: ÖZERK B‹REY‹ OLUfiTURUCU UNSURLAR

*  Araflt›rma Formu’nun güvenilirlik katsay›s› (Cronbach Alpha) 0,79’dur.
**Araflt›rma Formu’nun yap› geçerli¤i faktör analiziyle kurulmufltur. Faktör analizi, özde¤eri 1’den büyük ve varyans›n %68,2’sini aç›klayan 25 faktör
üretmifltir. ‹çerik analizi, elde edilen 25 faktörün 7 kategoride toplanabilece¤ini, 10 maddenin çal›flma d›fl› b›rak›lmas› gerekti¤ini göstermifltir.
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Olumlu Sosyal Uyum, Baflkalar›na Uyma, ve Sosyal Direnç alanlar›n›n

bileflkesi Sosyal Alan’› oluflturmaktad›r. Sosyal Alan, bireyin birincil

ailesinden bafllayarak etkileflim halinde bulundu¤u insanlarla

sürdürdü¤ü tüm kiflileraras› iliflkileri kapsar. Bu iliflkilerin sa¤l›kl› ve

dengeli flekilde sürdürülmesi bireyin sosyal çevresine uyum

göstermesiyle mümkündür. Ancak bu uyum her zaman uzlaflmayla

sa¤lanmaz. Baflkalar›na Uyma veya Sosyal Direnç davran›fllar› da

uyum davran›fllar›d›r. Sosyal Alan, bireyin sosyal çevresi içinde uyum

sa¤lam›fl ve insiyatif sahibi bir üye olma sürecinde kurmak ve icra

etmek durumunda oldu¤u tüm sosyal iliflki davran›fllar›n›n toplam›d›r.

1. Sosyal Uyum (Social Adjustment)
Aile üyeleri ve di¤er yak›n sosyal çevreyle uyumlu iliflki içinde olma

motivasyonunu ve bu motivasyonun yönlendirdi¤i uyum gösterme

ihtiyac›n› ifade eder. Yak›n iliflkileri korumaya yönelik bast›rma,

erteleme,  ileri ç›kmama, geri çekilme, her sözü söylememe, iyi

davranma, kendisiyle ilgili konularda aile üyelerinin fikrini alma ve

aile üyeleriyle ilgili kendi fikrinin hesaba al›nmas› özelliklerini tafl›r.

Olumlu Sosyal Uyum, kiflinin sosyal çevresiyle dengeli, uzlaflmac› bir

sosyal al›flverifl halinde olma durumunu ifade eder.

2. Baflkalar›na Uyma (Conformity)
Sosyal be¤eni görme ve kabul edilme unsurlar›ndan oluflur. Uyum

göstermekten farkl› olarak, aile ve genel sosyal çevrenin tercih ve

yönlendirmelerinin hissedilmesi ve bu yönlendirmelere uygun davran›fl

gösterip göstermeme çat›flmas› bar›nd›r›r. Aile (flimdiki aile ve gelecekte

kendi kuraca¤› aile) kompozisyonunun yap›lanmas›yla ilgili genel

sosyal çevrenin iletti¤i normlar›n kabulü veya reddiyle ilgili gerginlikler

tafl›r. Baflkalar›na Uyma, di¤er sosyal ihtiyaçlar gibi ola¤an bir sosyal

ihtiyaçt›r ve tafl›d›¤› gerginliklere ra¤men olumsuz bir yönelim olarak

görülmemelidir.

3. Sosyal Direnç (Noncompliance)
Çevre bask›s›na direnç unsurudur. Genel sosyal çevrenin be¤eni ve

kabul ölçütü olarak ileri sürdü¤ü davran›fllar›n tekrar›na (yeniden

üretilmesine) hissedilen tepkiyi ve gösterilen direnci ifade eder. Be¤eni

ya da kabul görmemekle sonuçlanabilecek ancak kiflisel bütünlük ve

özsayg›y› koruyacak davran›fllar› içerir. Sosyal Direnç de ola¤an bir

sosyal ihtiyaçt›r ve Sosyal Uyum ve Baflkalar›na Uyma ile ayn› anda

ayn› do¤rultuda bulunmas› kaç›n›lmazd›r. Kifli ayn› anda yüksek düzeyde

Baflkalar›na Uyma ve Sosyal Direnç davran›fllar› gösterebilir.

I. SOSYAL KÜME (Social Cluster)
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Benlik Geliflimi, Özerklik Geliflimi, Bireysellik, ve Benlik Yeterli¤i

alanlar›n›n bileflkesi Bireysel Alan’› oluflturmaktad›r. Bireysel Alan,

bireyin sadece bir kifli olarak de¤il ayn› zamanda o kifli olarak tüm

kiflisel özelliklerine iliflkin geliflme düzeyini ifade eder. Bireysel Alan,

kiflinin kendi bafl›na ve kendi hesab›na ba¤›ms›z karar alan yetiflkin

bir birey olma sürecinde göstermek durumunda oldu¤u tüm

davran›fllar›n ve edinmek durumunda oldu¤u tüm kiflisel özelliklerin

bir toplam›d›r.

1. Benlik Geliflimi (Self Development)
Bu kategori, olumlu benlik imgesi, olumlu benlik de¤eri, özsayg›,

özgüven ve kendini güvenle ortaya koyma unsurlar›n› içermektedir.

Kendi seçimlerini savunabilme, etkili çözümler üretebilme, kararlar›n›n

sonuçlar›n› üstlenme ve amaca yönelik hareket etme özelliklerini tafl›r.

Benlik kavram›, bireyin tüm kiflisel tarihçesini ve tüm kiflisel özelliklerini

kapsar.

2. Özerklik [Otonomi] (Autonomy)
Kendi bafl›na karar verme, insiyatif ve sorumluluk alma unsurlar›n›

içerir. Ba¤›ms›z hareket etme, kendi konumunu ve duruflunu belirleme,

di¤erlerinden farkl› olmay› tafl›yabilme, etki alt›nda kalmadan kendini

ifade edebilme özelliklerini bar›nd›r›r. Özerklik, bireysel ve sosyal tüm

etkinliklerde kiflinin kendi ba¤›ms›z davran›fllar›n› seçme, belirleme

ve icra etmesidir.

3. Bireysellik (Individuality)
Sosyal uyum, baflkalar›na uyma, ve sosyal direnç alanlar›n›n d›fl›nda

da kendi bafl›na var olabilme, kendisini ve hayat›n› anlaml› k›labilme

unsurlar›ndan oluflur. Kendini oyalayabilme, anlaml› u¤rafllar

edinebilme, pozitif yaln›zl›k ve normatif iliflkiler d›fl›nda sosyal olabilme

özelliklerini tafl›r. Bireysellik, kiflinin kendi bafl›na ve kendi hesab›na

ilgilendi¤i ve yapt›¤› tüm etkinlik ve davran›fllar› içerir. Bu etkinlik ve

davran›fllar o kifliye özgü bir bütünlük ve di¤erlerinden farkl› olufl ifade

eder.

4. Benlik Yeterli¤i (Self-efficacy)
Çevreye ve dünyaya etki edebilme inanc› ve neden-sonuç iliflkilerine

güvenme unsurlar›ndan oluflur. Büyük meselelere el at›labilece¤i

düflüncesi ve liderlik vizyonu bar›nd›r›r. Benlik Yeterli¤i, kiflinin kendine

yetme haline paralel olarak d›fl dünyaya etki etme gücünü de içerir.

II. B‹REYSEL KÜME (Individual Cluster)
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B. SONUÇLAR

Bu bölümde, TOG’un gönüllü gençler üzerinde hangi alanlarda ne

düzeyde etki yaratt›¤›, say›sal sonuçlar›yla ve grafiklerle sunulmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lan 1944 gönüllü gencin 1079’u TOG’da bulunduklar›

süreleri belirtmifltir. Di¤er 865 gönüllü genç ise süre belirtmemifltir.

Süre belirtmeyen gençlerin yeni kat›l›m gösteren gençler olduklar›

kabul edilerek verileri etki analizlerine dâhil edilmemifltir.

Araflt›rma Formu’nun ölçtü¤ü etkilerin, kat›l›mc›lar›n demografik

özelliklerinden kaynaklanmad›¤›n› özellikle vurgulamak gerekir. Yafl

ve cinsiyet baflta olmak üzere kat›l›mc›lar aras›nda ölçülen demografik

özelliklerle iliflkilendirilebilecek bir etki farkl›laflmas› gözlenmemifltir.

Bu bulgu önemlidir; çünkü demografik özellikler bak›m›ndan fark

gözlenmesi, elde edilen etkinin, TOG iklimine ba¤l› olmayan,

kat›l›mc›lar›n mevcut ortamlar›nda bulunan di¤er de¤iflkenler taraf›ndan

da belirlendi¤ine iflaret ederdi. Dolay›s›yla, her iki grubun denk sosyo-

demografik özelliklere sahip oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, burada

gözlenen farklar›n TOG Etkileri oldu¤unu saptamak gerekir.

Tüm geliflim alanlar›na iliflkin toplu sonuçlar Grafik 2.1., 2.2., ve 2.3.’te

verilmifltir.

Grafik 2.1
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Grafik 2.2

Grafik 2.3

* Grafiklerdeki tüm de¤erler gönüllü gençlerin (TOG Grubu) karfl›laflt›rma grubuna (Akran Grup) göre bulunduklar› geliflme düzeyini belirtmektedir.
Karfl›laflt›rma grubunun bulundu¤u düzey, zemin düzey (base level) olarak al›nm›flt›r. Standart bir gösterim sa¤layabilmek amac›yla zemin düzey
“0” olarak kabul edilmifltir. Tüm de¤erler zemin düzeyden farkl›laflma oran›n› (%) ifade etmektedir. Tüm grafiklerde TOG Etkisi, zamana ba¤l›
de¤iflim oranlar›yla sunulmufltur. Böylece gönüllü gençlerin gönüllü olmayan akranlar›ndan zaman içinde nas›l ayr›flt›klar› izlenebilmektedir.
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1. Sosyal Direnç, gönüllü gençlerde daha bafl›ndan itibaren yüksek

bir düzeydedir ve zamanla ilerlemeye devam etmektedir. Sosyal

Direncin yukar›ya döndü¤ü evreler bireysel geliflim alanlar›n›n da

afla¤›ya hareketinin kesildi¤i ve yukar› e¤iliminin bafllad›¤› evrelerdir.

Sosyal direnç, bireysel geliflim alanlar›n›n sürükleyicisi rolündedir.

‹lerleyen evrelerde Benlik Geliflimi’ni pefline takabilmekte, bu iki alan

benzer bir e¤ilim kazan›p yak›n bir düzeye ulaflmaktad›r. Dolay›s›yla

Benlik Geliflimi, Sosyal Direnç düzeyinden ve gelifliminden

beslenmektedir. Bu birlikte hareket, Özerklik ve Bireyselleflme’ye de

ivme kazand›rmakta ancak belirli bir düzeyden daha ileri

tafl›yamamaktad›r.

2. Baflkalar›na Uyma ile Sosyal Uyum bafllang›çtan itibaren birlikte

hareket etmektedir. Sezgisel olarak ayr›fl›k seyretmesi beklenen bu

iki sosyal adaptasyon mekanizmas› henüz ayr›flm›fl de¤ildir. Sosyal

Uyum göstermek neredeyse baflkalar›na uymak anlam›na gelmektedir.

Genel sosyal alan ile genel bireysel alan›n ortas›nda seyreden bu iki

geliflim alan›n›n Özerklik ve Bireyselleflmenin üzerinde hareket etti¤i

gözden kaçmamal›d›r. Bu iki sosyal alan bir denge unsuru olarak

çal›fl›yor olabilir. Dolay›s›yla birey, uyum göstermeyi aktif olarak seçti¤i

sosyal iliflkilerle, uyum göstermeyi pasif olarak kabul etti¤i iliflkiler

aras›ndaki bir gerginlik çizgisinde flekillendirmektedir.

3. Benlik Yeterli¤i düzeyi, Benlik Geliflimi’nin alt›nda kalmakta,

Baflkalar›na Uyma ve Sosyal Uyum düzeylerine yak›n seyretmektedir.

Bu e¤ilim, Sosyal Uyum’la Baflkalar›na Uyma’n›n birlikte hareket

etmesini de aç›klamaktad›r. Birey, Baflkalar›na Uyma davran›fl›n› Benlik

Yeterli¤ini devreye sokarak seçti¤i uyum davran›fllar› arac›l›¤›yla

dengelemektedir. Ancak yine de Benlik Yeterli¤i yukar› hareketinden

güç kaybetmektedir. Burada bir kez daha bireyin, sosyal alanda denge

sa¤layabildi¤i ölçüde birey olarak geliflmeye devam etti¤inin izleri

görülmektedir.

4. Özerklik ve Bireysellik birlikte hareket etmekte ve kesintili,

karars›z, ve yavafl bir geliflim çizgisi göstermektedir. Özerklik ve

Bireysellik, di¤er bireysel geliflim alanlar›na göre en az öne ç›kan

geliflim alanlar›d›r. Burada dikkat çeken özellik, bafllang›çta zemin

düzeyi civar›nda bulunan bu iki geliflim alan›n›n bir süre sonra zemin

düzeyinin de alt›na geçmesi ve ancak Sosyal Direnç ve Benlik

Geliflimi’nin birlikte hareket etmeye bafllamas›yla yukar›ya do¤ru

hareket edebilmesidir. Dolay›s›yla birey ancak Sosyal Direnci ve buna

paralel olarak Benlik Geliflimi ilerledikçe bireyselleflebilmekte ve

özerklik kazanmaktad›r. Bununla birlikte, t›pk› Benlik Yeterli¤i alan›nda

oldu¤u gibi birey, özerk ve bireysel davran›fl göstermek için önce

sosyal alanlardaki konumunu sa¤lamlaflt›rmay› beklemektedir.

Özetle, bireysel geliflim alanlar›, birey geliflimini, sosyal geliflim

alanlar›ndan daha fazla zorlamaktad›r. Araflt›rma sonuçlar›, bir  bireyin

bireysel gelifliminin o bireyin sosyal geliflimine do¤rudan endeksli

oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bu bulgu, gençlere kendi özgün

seçimlerini yapabilecekleri ortam ve f›rsat yaratman›n ne kadar hayati

oldu¤unu göstermektedir. Bu ortam ve f›rsatlar yarat›lmad›kça gençler

en iyi ihtimalle geliflkin sosyal uyum sahibi bireyler olacakt›r. Toplum

bu bireyi daha çok onaylayabilir. Ancak ayn› toplum, hayati derecede

ihtiyaç duydu¤u özerklik ve bireyselli¤i bu onaylamayla elde

edemeyecektir.

C. ÖN DE⁄ERLEND‹RME



Araflt›rma verileri, gençlerin benlik, özerklik, kendine yeterlik, ve

bireysellik alanlar›ndan oluflan genel bireysel kümede kesintili ve

görece düflük düzeyde ilerleyen bir geliflim gösterdiklerini ortaya

koymaktad›r. Di¤er yandan gençler uyum, uyma, ve direnç alanlar›ndan

oluflan sosyal geliflim kümesinde kesintisiz ve görece yüksek düzeyde

ilerleyen bir geliflim göstermektedirler.

Bu iki geliflim kümesine iliflkin genel bulgular›n ortak anlam› fludur:

Gençlerin sosyal geliflimi bireysel gelifliminden önce ve önde

ilerlemektedir. Bireysel geliflim, sosyal geliflim kümesinde ilerleme

sa¤land›kça gerçekleflmektedir. Sosyal geliflim, bireysel geliflimin

öncülü olman›n yan›s›ra adeta kofluludur. Baflka bir deyiflle, gönüllü

gençler ancak sosyal olarak kendilerini güvende hissettikleri zaman

bireysel olarak ad›m atmaktad›rlar. Bu anlamda sosyal geliflim, bireysel

geliflimin lokomotifi olarak ifllev görmektedir.

Bu sonuçlar ›fl›¤›nda, gönüllü gençlerin sosyal bireyler olarak gelifltikleri

görülmektedir. Araflt›rmada gözlenen bu e¤ilim yerine, gençlerin

bireysel geliflimleri sosyal geliflimlerinin önüne geçmifl olsayd›, o

durumda ayn› gençlerden bireysel bireyler olarak söz etmek gerekirdi.

Bireysel bireyin anlam›, kiflinin sosyal geliflim alan›n› a¤›rl›kl› olarak

kendi seçimleri do¤rultusunda flekillendirmesidir. Oysa araflt›rma

göstermifltir ki, gönüllü gençlerin bireysel geliflimleri, sosyal alandaki

geliflmeler daima göz önünde bulundurularak flekillenmekte, bu

geliflmelerin seyrine göre belirlenmektedir.*

 2010 TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI

TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI

13

I. Bireyi Oluflturucu Unsurlar: Sosyal Birey ve Bireysel Birey

D. GENEL SONUÇ



Grafik 2.5 Bireyleflme Etkisi: Gönüllü Gençlerin, Bireyin Ortaya Ç›k›fl Sürecinde Akranlar›ndan Farkl›laflma Oran›

Grafik 2.4. Sosyal Birey Etkisi:  Gönüllü Gençlerin, Sosyal ve Bireysel Geliflim Kümeleri’nde Akranlar›ndan Farkl›laflma

Oranlar›
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Grafik 2.4

Grafik 2.5
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Anlafl›lan odur ki TOG iklimi henüz gerçekten ba¤›ms›z ve davran›fl

düzeyinde bireyselleflmifl bireyler üretmemektedir. Davran›fl düzeyinde

bireyselleflmek, kiflinin kendisini bir birey olarak adland›rmas› de¤il,

bir bireyin sahip oldu¤u insiyatif repertuar›na fiilen (gözlenebilir,

ölçülebilir flekilde) sahip olmas›d›r. TOG ikliminde bulunan gençler

bir sosyal uyum alan›ndan di¤erine geçmifltir. Ancak ayn› gençler

henüz yak›n sosyal çevre korumas›na ihtiyaç duymaks›z›n kendi

seçimleriyle ilerleyecek güce, anlay›fla, ve pratiklere sahip de¤ildir.

Yinede bu iklim, gençler için sosyal alanlarda geliflme, sorumluluk

alma, yetiflkinler dünyas›nda aktif rol oynama f›rsatlar› sa¤lamaktad›r.

Öte yandan, gelinen düzeyde gençler kendi aile ve yak›n çevrelerinin

gözetiminden henüz yeterince ba¤›ms›z bir birey olduklar›n› sözle

de¤il davran›flla ileri sürecek kadar uzaklaflmam›flt›r. Kendi aile ve

yak›n çevrelerinin gözünde gençler meflru bir ortamda hay›r iflleri

yapt›klar› için üstlenmeleri gereken görev ve rollerden bir süreli¤ine

mazurdurlar veya bu geçici dönem boyunca yak›n iliflkiler bir gün

normale dönece¤i beklentisiyle ve “Biz de genç olduk!” protestolar›

aras›nda ask›ya al›nm›flt›r.

TOG’un elinde bu engelleri gençler lehine de¤ifltirebilecek bafll›ca üç

araç bulunmaktad›r; projeler, mobilite (sosyal hareketlilik) etkinlikleri,

ve e¤itim etkinlikleri.**  Projeler, gençlerin bir araya gelece¤i temalar›

oluflturmaktad›r. Ancak görünen o ki gençler kendi bireysel katk›lar›n›,

yarat›c›l›klar›n›, özgün durufllar›n› proje alanlar›ndan çok mobilite

sa¤layan etkinlikler sayesinde ortaya koyabilmektedir. Bu süreçte

e¤itim etkinlikleri de bireyleflme yolundaki gençlere ihtiyaç duyduklar›

donan›mlar› sa¤layan ve hareketlerine anlam kazand›ran kritik araçlar

olarak ortaya ç›kmaktad›r. Projeler kadar “masum” olmayan mobilite

ve e¤itim etkinlikleri, gençleri sadece içinden geldikler sosyal çerçevenin

d›fl›na ç›karmakla kalmamakta, TOG çevresinde elde ettikleri yeni

sosyal çevrenin olanaklar›n›, s›n›rlar›n›, ve bu s›n›rlar›n da ötesini

keflfetmelerini sa¤lamaktad›r.

TOG, gençlere bu özgürlük alan›n› sa¤lamaya devam ederek zaman

içinde kritik say›da gencin kendi ufuklar›n› geniflletmesini sa¤lama

yolundad›r. Her hareketin do¤as›nda oldu¤u gibi büyük hareketlere

yol açacak kritik ölçüde bir “serbest” kitle bu flekilde yarat›labilir. Bu

noktadan itibaren ise ölçülmesi gereken unsur bir etkinin varl›¤› veya

büyüklü¤ü de¤il, bu etkinin yine bireylerin özgür seçimleriyle toplum

yarar›na nas›l dönüfltürülece¤i olacakt›r.

Gençleri yetiflkin birer birey olma yolunda destekleyecek kaynak yine

gençlerin kendi olanak ve ufuklar›n› keflfetme becerileridir. Demek ki

desteklenmesi gereken ana unsur gençlerin kendilerini keflfetme

ortam ve olanaklar›d›r. Bu anlamda TOG, küçük kaynaklarla büyük

etkiler yaratman›n örnek al›nmas› gereken bir örne¤ini oluflturmaktad›r.

II. Alternatif Sosyal Çevrenin Alternatif Bireyi

* Bu araflt›rma sonuçlar›n› sunarken önerdi¤imiz Sosyal Birey kavram›n›n Sosyal Psikoloji literatüründeki en yak›n karfl›l›¤› özerk-iliflkisel benlik kavram›d›r. Bu kavram,

ülkemizde ve dünyada Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›’n›n öncülü¤ünü yapt›¤› ve uzun y›llara yay›lm›fl zahmetli bir araflt›rma program›n›n ortaya koydu¤u bir kavramd›r. TOG Etki Araflt›rmas›

haz›rlan›rken bu kavrama do¤rudan referans vermek ya da bu kavram ekseninde bir araflt›rma tasarlamak düflünülmedi. ‹lginçtir ki araflt›rma sonuçlar› en sa¤l›kl› flekilde bu

kavramsal çerçeve kullan›larak anlamland›r›labilmektedir. Bu özellik, TOG Etki Araflt›rmas›’n›n bir ölçme-de¤erlendirme projesi olman›n ötesinde bu kuram ba¤lam›nda da

ele al›nabilece¤ini göstermektedir. Bunun anlam› ise bu araflt›rmay› izleyecek di¤er çal›flmalar›n sadece bir veri havuzuna de¤il ayn› zamanda flimdiki ve gelecekteki verilerin

geçerli flekilde anlamland›r›labilece¤i bir kuramsal çerçeveye de sahip oldu¤udur.

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›’n›n çal›flmalar› için say›s›z kaynak gösterilebilir. Burada örnek olarak kendisinin son yay›nlad›¤› ve uzun y›llara yay›lan çal›flmalar›n› bir araya getirdi¤i

kitab›n›n künyesini vermeyi uygun bulduk. Bu kaynaktan hareketle bu alandaki literatüre ulaflmak kolayl›kla mümkündür.

Ka¤›tç›bafl›, Ç. (2010). Benlik, Aile ve ‹nsan Geliflimi (Kültürel Psikoloji). ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar› & Koç Üniversitesi Yay›n›.

** Proje, mobilite, ve e¤itim etkinliklerinin ay›rt edici etkileri 3. Bölüm’de yer almaktad›r.
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Genel TOG Etkisi, gönüllü gençlerin rol ald›klar› etkinlik türünden

ba¤›ms›z olarak TOG bünyesinde aktif rol almalar›ndan kaynaklanan

etkiyi göstermektedir. Genel TOG Etkisi, TOG bünyesinde gerçekleflen

etkinliklere aktif olarak kat›lan gençlerin, sosyal uyum ve benlik

geliflimi baflta olmak üzere bireysel ve sosyal geliflimlerinin olumlu

yönde ve anlaml› derecede farkl›laflt›¤›n› söylemektedir.

Öte yandan, haz›rl›k çal›flmalar› s›ras›nda, farkl› kat›l›m türlerinin

gönüllü gençler üzerinde farkl› etkilerde bulundu¤u gözlenmifltir. Di¤er

bir deyiflle, gençlerin kat›ld›¤› etkinli¤in türü, TOG Etkisi’nin niteli¤ini

ve düzeyini etkilemekte, zaman içindeki seyrini de¤ifltirmektedir. Bu

ay›rt edici bulgular TOG Etkisi’nin do¤as›na iliflkin daha belirgin bilgi

sa¤lamakta ve daha kapsaml› de¤erlendirmelere izin vermektedir.

Veri analizleri, gönüllülerin projeler, mobilite (sosyal hareketlilik)

etkinlikleri veya e¤itimlere aktif kat›l›mlar›na göre TOG Etkisi’nin

seyrinin de anlaml› derecede de¤iflti¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Araflt›rmaya

kat›lan 1944 gönüllü gencin 518’i, aktif olarak ya, bir proje ya bir

e¤itim ya da bir mobilite etkinli¤ine kat›l›m bildirmifltir. Kat›l›mc›lar›n

say› olarak de¤il adlar›yla belirttikleri etkinlikler esas al›nm›flt›r. Buna

göre 288 gönüllünün projelere, 190 gönüllünün mobilite etkinliklerine,

40 gönüllünün e¤itimlere kat›l›m› “aktif kat›l›m” olarak

de¤erlendirilmifltir.*

Ay›rt edici etkiler, sözü edilen ayr›mlar esas al›narak belirlenmifltir.

‹zleyen bölümde önce Proje Etkisi, ard›ndan Mobilite Etkinlikleri Etkisi,

ve son olarak da E¤itim Etkinlikleri Etkisi sunulmaktad›r.

Projeler, Mobilite Etkinlikleri ve E¤itimler Tablo 3.1.’de verilmifltir.

I. AKT‹F KATILIM ETK‹S‹

*Gönüllüler do¤al olarak hem projelere hem e¤itimlere hem de mobilite etkinliklere kat›lmaktad›r. Analizler, ortak kümelerde yer almayan verileri esas
alm›flt›r. Dolay›s›yla grafikler, bu ortak etkiler s›yr›ld›ktan sonra kalan etkilerin de¤erlendirmesini göstermektedir.

BÖLÜM III

AYIRT ED‹C‹ TOG ETK‹S‹
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Tablo 3.1. Gönüllülerin Kat›ld›¤› Projeler, Mobilite Etkinlikleri ve E¤itim Etkinlikleri

1 64 Kare 38 Erkeklik ‹stisnai Bir Durumdur

2 7 Renk 39 Ezop Mektuplar›

3 80’lerde Çocuk Olmak 40 Gelece¤e Dönüfltür

4 Adrese Büyüteç 41 Gelece¤in Renkleri

5 A¤açland›rma Projesi 42 Gelecek Benim

6 Akl›m Sende 43 Genç Bak›fl

7 Akranba 44 Genç fiehir

8 Ask›da Ekmek 45 Gençlik Afl›s›

9 Ask›da Kitap 46 Gençlik Bafl›mda Duman

10 At›n Ölümü Arpadan Olmas›n 47 Gençlik Haftas›

11 Ayd›nl›k Gelecek Bir Kitap ta Sen Ver 48 Gençlik ‹stihdam›

12 Ayd›nl›k Gelecek için Kitap Oku 49 Geri Dönüflüm

13 Ayn› Gökyüzüne Bak›yoruz 50 Gökkufla¤›

14 Bana Göz Kulak Ol 51 Gökyüzü Görünsün

15 Bana Kameranla Bir Masal Anlat 52 Gönüllü Veli

16 Bar›fla Katla 53 Gül Yüzün Görünsün

17 Benim Kütüphanem 54 Güldünya

18 Benim Okulum 55 Gülen Yüzler

19 Beyaz fiapkalar 56 Günefl Kufla¤›

20 Bilinçli G›da Tüketimi 57 Günefli Uyand›ral›m

21 Bir Okul Hayalim Var 58 Haklar Sahnesi

22 Bir fieftali Bin fieftali 59 Hasankeyf Sular Alt›nda Kalmas›n

23 Birimiz Hepimiz 60 Hayal Et

24 Bugünden Yar›na 61 Hayalimizdeki Meslek

25 Çeçen E¤itime Destek Projesi 62 Hayalini Anlat

26 Çevre Setup 63 Hayat Dokunan Eller

27 Çocuk 64 Hayata Çengelli ‹¤ne

28 Damlaya Damlaya Göl Olur 65 Hayata Dokunan Eller

29 Damlayan Çat› 66 Hayata Gülümse

30 Deniz Y›ld›z› 67 Hayat› Pofletleme

31 Difller Yolunda Projesi 68 Hayat›m›n Fikri

32 Dönence 69 Hayat›n Neresindeyim

33 Dört Yaprakl› Yonca 70 Haydi Gülümse

34 E¤itim Mahallesi 71 Her Gülüfl Bir Günefl

35 Elma fiekeri 72 Hikayemi Dinler misin?

36 Engeliflim 73 Huzurevi Projesi

37 Engelsiz Yürekler 74 ‹çimizdeki Uzak

Projeler
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75 ‹hsan Sungu E¤itime Destek 114 Önyarg›lara Smaç

76 ‹simsiz Dil 115 Özgür Gençlik

77 ‹flitme Engelliler Projesi 116 Pazar Yeri

78 KABY 117 Pembe Ev E¤itim

79 Kad›na Karfl› fiiddete Son 118 Perde Aral›¤›nda

80 Kadim Dostlar 119 Psikotek

81 Kan Ba¤›fl› 120 Rehber Rehbi Projesi

82 Kanka 121 Renk Katan Gönüllüler

83 Karanl›¤a Karfl› Tepkiler 122 Renkli fiekerler

84 Kardefl Köy Okulu 123 Rüzgar Gülü

85 Kardefl Mektup 124 Sa¤l›kl› Besin, Sa¤l›kl› Nesil

86 Kardefl Umutlar 125 Sal›ncak

87 Kardeflini Seç 126 Sanata Destek

88 Kar›nca Yuvas› 127 Sebep Ne?

89 K›r Çiçekleri 128 Senden Benden Bizden

90 K›rm›z› Pabuçlar 129 SHÇEK

91 Kitap 130 Sokak Lambas›

92 Kitap Okuyoruz 131 Sözlü Tarih

93 Kitap Toplama 132 fieker E¤itim

94 Konuflan Türkçe 133 fiirindere E¤itim

95 Köy Kalk›nd›rma Projesi 134 Toplum Merkezi Projesi

96 Küçük Üniversiteliler 135 Toplumsal Cinsiyet

97 Kültür Al›flverifli 136 Tutukevi

98 Kültürel Miras 137 Umudun Yurttafllar›

99 Lösemili Çocuklar Projesi 138 Umutlu Yaflamak ‹stiyorum

100 Maskesiz Yüzler 139 Üniversite Personeline Destek Projesi

101 Meslek Tan›t›m 140 Ve Perde

102 Mesleki Kütüphane 141 Yap Boz

103 Mikrokredi 142 Yarat›c› Ol

104 Mikrop Avc›lar› 143 Yar›na Dokunufl

105 Mor Düflün 144 Yar›nlardan Yar›nlara

106 Mufltu Tiyatrosu 145 Yedirenk

107 Nar Harekat› 146 Yeniden Türkçe

108 Nesilden Nesile 147 Yefleren Umutlar

109 Okul Yenileme Projesi 148 Yeflil Ad›mlar

110 Olimpiarts 149 Yitirilen De¤erlerimiz

111 Onkoloji 150 Yol Göster

112 Organ Ba¤›fl› 151 Zihinsel Engelliler

113 Ödünç Dünya

Projeler

Tablo 3.1. Devam›
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Mobilite Etkinlikleri E¤itim  Etkinlikleri

1 Dönemsel 1 Anahtar E¤itimleri

2 E¤itim Sorumlular› Toplant›s› 2 Demokrasi ve Haklar›m›z

3 Gepgenç 3 GVSH  E¤itimi

4 Konsey 4 ‹nsan Haklar›

5 Koordinasyon Toplant›s› 5 Sa¤l›k Okuryazarl›¤›

6 Proje Günleri 6 Üreme Sa¤l›¤› E¤itimi

7 fienlik – Festival – Fuar

8 TOG Atak

9 Uluslar aras› Projeler

10 Yerel ‹htiyaç Belirleme

Tablo 3.1. Devam›
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II. AKT‹F KATILIM ETK‹S‹: SONUÇLAR
1. TOPLAM ETK‹LER
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2. GENEL KÜME ETK‹LER‹

Genel KümelerGenel Kümeler

Genel Kümeler
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3. SOSYAL ETK‹ KATEGOR‹LER‹
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4. B‹REYSEL ETK‹ KATEGOR‹LER‹
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5. ALT ETK‹ KATEGOR‹LER‹
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III. AKT‹F KATILIM ETK‹S‹: DE⁄ERLEND‹RME

Aktif Kat›l›m Etkisi’yle ilgili grafiklerden izlenece¤i gibi, proje, mobilite,

ve e¤itim etkinlikleri farkl› düzeylerde ve farkl› ivmelerde etki

yaratmaktad›r. Bu etkiler genifl flekilde de¤erlendirilebilir ve bu

de¤erlendirmelerden pek çok farkl› ve ifllevsel yoruma ulafl›labilir.

Afla¤›da, öne ç›kan baz› etkiler özetlenmifl ve yorumlanm›flt›r.

1. Mobilite, hem sosyal hem de bireysel geliflim etkisi bak›m›ndan en

k›sa sürede en fazla etkiyi yaratan etkinlik türüdür. Mobiliteyi e¤itim

ve projeler izlemektedir.

2. ‹lerleyen evrelerde Projeler ve E¤itimler Mobilite Etkisini yakalamakta,

baz› hallerde daha yüksek düzeylere ulaflabilmektedir. Mobilite, Benlik

Yeterli¤i alt alan›n› Projeler ve E¤itimlere göre daha düflük düzeyde

destekler görünmektedir. Ancak bu noktada Mobilite Etkinliklerinin

gerektirdi¤i yüksek performans ve zaman yat›r›m› unsurlar› göz önünde

bulundurulmal›d›r. Burada, Mobilite’nin Benlik Yeterli¤i alan›n›

desteklememesi de¤il, kiflilerin Mobilite Etkinlikleri ba¤lam›nda Benlik

Yeterli¤i alg›lar›n›n düflmesi daha büyük olas›l›kt›r.

3. Her üç etkinlik türünde de Benlik Geliflimi ve Benlik Yeterli¤i  ivmeli

flekilde yüksek düzeylere ulafl›rken Özerklik ve Bireysellik zemin düzeyi

civar›nda hareket etmektedir. Bu durum özellikle E¤itim Etkinlikleri

kapsam›nda belirgindir. ‹lk bak›flta, birlikte yap›lan bir etkinlik olarak

E¤itim Etkinlikleri’nin bu iki alan› desteklemeyifli ola¤an görülebilir.

Öte yandan, sivil toplum ba¤lam›nda dahi bireysel varoluflun henüz

yeterince desteklenemiyor olmas› da bir olas›l›kt›r.

4. Sosyal Direnç her üç etkinlik türünde de yüksek seviyede seyre

bafllamakta ve devam etmektedir. Di¤er yandan Baflkalar›na Uyma

Proje ve E¤itim Etkinliklerinde zamanla Sosyal Direnci yakalarken

sadece Mobilite Etkinliklerinde di¤er iki sosyal alan›n alt›na kalmaktad›r.

Bu bulgu, Mobilite’nin Benlik Yeterli¤ine verdi¤i görece düflük deste¤in

bu flekilde telafi edildi¤ini göstermektedir.

Sonuçlar, Mobilite Etkinlikleri’nin hem sosyal hem de bireysel geliflim

alanlar›nda en k›sa sürede en fazla etkiyi yaratt›¤›n› göstermektedir.

Bu sonuç, TOG’un gençler için alternatif bir sosyal çevre oluflturdu¤u

de¤erlendirmesiyle örtüflmektedir. Gençler, birincil sosyal çevrelerinden

uzaklaflt›klar›nda h›zla ve yüksek düzeyde sosyal ve bireysel geliflim

göstermektedir. Burada vurgulanmas› gereken nokta, gencin sosyal

ve bireysel geliflimi için ne tür bir etkinli¤e kat›ld›¤›n›n belirleyici

olmas›d›r. Mobilite Etkinlikleri, birincil sosyal çevreye göre daha az

tan›nan, dolay›s›yla daha az güvenli bir sosyal çevrede

gerçekleflmektedir. Böyle bir ortamda sosyal üretim amac›yla bir araya

gelmifl gençler, bireysel özelliklerini de Sosyal Uyum becerilerini de

gelifltirmeyi ö¤renme ortam› ve f›rsat› bulmaktad›r. Bu ortam ve

f›rsatlar›n ço¤alt›lmas›, bireysel geliflimin yönünü yukar›ya çevirecek

ve düzeyini yükseltecektir.

Di¤er yandan Proje ve E¤itim Etkinlikleri’nin yaratt›¤› farkl› etkiler,

Mobilite Etkinliklerinin yaratt›¤› etkiyi tamamlar niteliktedir. Dolay›s›yla,

kaynaklar›n bu üç etkinlik aras›nda bu sonuçlara göre yeniden

da¤›t›lmas› toplam etkiyi artt›rma potansiyeline sahiptir.



Birinci bölümde belirtildi¤i gibi TOG, gençler taraf›ndan sosyal

sorumluluk alanlar›nda yap›lacak çal›flmalar yoluyla bir yandan gönüllü

gençlerin bireysel ve sosyal geliflimlerine katk›da bulunmay› amaçlarken

di¤er yandan bu gençlerle bir araya gelen çeflitli toplum kesimlerinde

demokratik kat›l›m kültürünün geliflmesini hedeflemektedir. Bu ikili

hedefin birinci k›sm› gönüllüler-aras› etkileflim alan›nda

gerçekleflmektedir. Birinci, ikinci, ve üçüncü bölümlerde gönüllüler-

aras› etkileflim alanlar›nda (Projeler, Mobilite Etkinlikleri ve E¤itim

Etkinlikleri) oluflan TOG Etkisi aktar›lm›flt›r. Bu bölümde ise bu ikili

amac›n ikinci k›sm›na iliflkin sonuçlar özetlenmektedir.

TOG’un topluma etkisi gönüllüler-toplum aras› etkileflim alan›nda

oluflmaktad›r. Bir kez daha vurgulamak gerekirse gönüllü gençlerle

toplum aras›ndaki etkileflim sadece proje içerikleri sayesinde de¤il

ayn› zamanda ortak bir zeminde bir araya gelen insanlar aras›nda

oluflan do¤al insani iliflkiler sayesinde oluflmaktad›r. TOG’da bir araya

gelmifl gençlerle toplum aras›ndaki etkileflim alan›, kiflilerin birbirine

rast geldi¤i genel sosyal ortamlardan çok daha fazlas›n› ifade

etmektedir. Bu ortamda, karfl›l›kl› ö¤renmeye dayal› insani iliflkilerin

ve sosyal fayda üreten ifllerin gerçekleflmesi beklenmektedir. Bu

olgunun do¤as›n› betimlemek amac›yla, elde de¤erlendirme çal›flmas›

bulunan ulusal proje verileri esas al›narak gönüllüler-toplum aras›

etkileflim alan›nda gerçekleflen TOG Etkisi’nin niteli¤i ve büyüklü¤ü

saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.

TOG’da sürdürülen ulusal projeler için henüz standart bir ölçme-

de¤erlendirme mekanizmas› kurulmufl de¤ildir. Bu amaçla bir veri

taban› oluflturma tasar›s› bulunmaktad›r. Ancak bu raporun tarihi

itibar›yla bu veri taban› henüz deneme aflamas›ndad›r. Dolay›s›yla

TOG’un topluma etkisinin de¤erlendirmesinde bir meta analiz yöntemi

gelifltirmek gerekmifltir. TOG Etki Araflt›rmas›’n›n bu k›sm›, elde

de¤erlendirme verisi bulunan ulusal projelerin (birbirinden farkl›

yöntem ve usullerle yap›lm›fl de¤erlendirmelerin) ortak yönlerinin

ortaya ç›kar›lmas›yla gerçeklefltirildi. Bu nedenle bu de¤erlendirme

bir meta analiz olarak görülmelidir.

Meta analizde yer alan ulusal projeler, ortak yönlerinin ele al›nabilece¤i

de¤erlendirme verisi bulunan projeler aras›ndan seçilmifltir. Burada

belirleyici ölçüt, de¤erlendirme verilerinin karfl›laflt›rmal› veriler olup

olmad›¤›d›r. Karfl›laflt›rmal› veri, bir karfl›laflt›rma grubunun veya ön-

test/son-test uygulamas›n›n (veya bunlardan biri yerine kullan›labilecek

bir karfl›laflt›rma verisinin) bulundu¤u verilerdir. Karfl›laflt›rmal› veri

sa¤layan ulusal proje de¤erlendirmeleri, meta analize zemin

oluflturmaya elveriflli bir projeler örneklemi oluflturmufltur. Örneklemde

bulunan projelerin verileri mevcut halleriyle, herhangi bir ifllem veya

dönüfltürmeye tabi tutulmadan irdelenmifltir.

Bu çal›flmada ele al›nmayan di¤er projelere iliflkin baz› veriler mevcut

olmakla birlikte bu veriler, gerek metodoloji gerekse raporlama biçimi

bak›m›ndan örnekleme al›nan projelere göre farkl› özellikler

göstermektedir. Kuflkusuz, bu veriler farkl› kompozisyonlarda yeniden

düzenlenebilir ve bu yeni düzenlemeler farkl› yorumlara izin verebilir.

Ancak böyle bir düzenleme, bu çal›flman›n hedeflerinin ötesindedir

ve yukar›da belirtildi¤i gibi ancak kapsaml› bir veri taban› deste¤iyle

mümkündür. Tüm projeler için standart bir ölçme de¤erlendirme

metodolojisi ile standart ölçme araçlar› gelifltirmek gerekti¤i aç›kt›r.

Öte yandan, eldeki tüm proje verileri göz önüne al›nd›¤›nda, örneklemde

yer alan projeler üzerinden gerçeklefltirilen meta analiz sonuçlar›n›n, tüm

ulusal projelerin ortak etkisi olarak ele al›nmas› mümkündür. Baflka bir

deyiflle, meta analiz sonuçlar›n›n genellenmesine –tüm ulusal projelerin

topluma etkisinin göstergesi olarak kullan›lmas›na– bir engel yoktur.

Mevcut durumda (farkl› metodolojilerle elde edilmifl de¤erlendirme verileri

nedeniyle) bu genellenebilirlik, istatistik disiplininin gerektirdi¤i say›sal

de¤erlerle desteklenmiyor olabilir. Ancak bu genellemenin yüzey geçerli¤i

(face validity) iki ayr› koldan kurulmaktad›r: Birincisi, örnekleme al›nan

projelerin ortak bir eksene sahip oldu¤unun gösterilmesidir. ‹kincisi, bu

ortak eksenin varl›¤›n›n bir kez de nitel verileri taraf›ndan onaylanmas›d›r.

Böylece TOG’un Topluma Etkisi, projelerin nicel ve nitel olarak birbirini

do¤rulayan veriler; arac›l›¤›yla yüzey geçerli¤i kurularak saptanmaktad›r.
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BÖLÜM IV

TOG’UN TOPLUMA ETK‹S‹

I.AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM



Meta analize esas al›nan ulusal projeler flunlard›r:

1. Demokrasi ve Haklar›m›z (DvH) N=621

2. Ayr›mc›l›k ve Homofobi E¤itimi (AvH) N=39

3. Küçük Ad›mlar Büyük Yar›nlar (KABY) N=400

4. Üreme Sa¤l›¤› Akran E¤itimi (ÜSAE) N=347

5. Yaflayan Kütüphane (YK) N=386

Proje isimlerinin yan›nda verilen örneklem büyüklükleri (N) ad› geçen

projenin tüm kat›l›mc›lar›n› ve/veya dolayl› yararlananlar› de¤il, sadece

de¤erlendirmeye kat›lan kat›l›mc› say›s›n› ifade etmektedir. Ancak örneklem

büyüklükleri, sonuçlar›n tüm kat›l›mc› ve yararlan›c›lara genellenmesine

uygun ölçüdedir.

Örnekleme al›nan projeler önce kendi içlerinde de¤erlendirilmifl ve her

bir projenin yaratt›¤› etkinin niteli¤i ve büyüklü¤ü özetlenmifltir. Daha

sonra ise bütüncül bir de¤erlendirme yap›larak tüm proje

de¤erlendirmelerinin iflaret etti¤i ortak etkinin niteli¤i ve büyüklü¤ü

belirlenmifltir.

Meta anal izde  esas al ›nan tüm de¤erlendirme ver i ler i

www.bilgibankasi.tog.org.tr adresinde bulunan proje de¤erlendirme

raporlar›ndan (ve yine bu raporlar aras›nda yer alan ba¤›ms›z

araflt›rmac›lar›n çal›flmalar›ndan) al›nm›flt›r.

Birbirinden oldukça fakl› metodolojilerle yap›lm›fl bu de¤erlendirme

çal›flmalar›n›n ortak mesaj›n› elde etmek için verilerin meta analize izin

verecek flekilde uyarlanmas› gerekmifltir. Bu amaçla özgün verilerin

nitel i¤ ini  de¤iflt i rmeyen yeni  düzenlemeler  yap› lm›flt › r .

II. ULUSAL PROJELER ÖRNEKLEM‹ VE
PROJELER‹N TOPLUMA ETK‹LER‹

TOG ETK‹ ARAfiTIRMASI
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1. DEMOKRAS‹ VE HAKLARIMIZ E⁄‹T‹M‹

Hedef # Hedef 1 - 14

1 ‹H’n›n bütünlü¤ü, bölünemezli¤i

2 Demokrasi ve ‹nsan Haklar› konusunda fark›ndal›k

3 ‹H ihlallerini de¤erlendirebilme, s›n›fland›rabilme ve karar verme

4 Kiflisel geliflim plan› oluflturma/takip

5 Kiflinin kendi eylemleri için sorumluluk duygusu

6 Kiflisel geliflim sorumlulu¤u

7 ‹nsan haklar› aktivizmi yöntemleri

8 ‹H belge ve mekanizmalar›na dair edinilen bilgiyi güncellefltirme ve yerele adapte edebilme becerisi

9 Deneyimsel ö¤renme, ö¤renme tarzlar›n› tasarlama, ö¤renen merkezli e¤itim tasarlama metodolojisi

10 Empati

11 Toplumsal cinsiyet duyarl›¤›

12 ‹H ve yurttafl haklar› farkl›l›¤› ve demokrasi ile iliflkileri

13 E¤itim ve ‹H-E¤itiminin bir insan haklar› meselesi oluflu

14 Haklar›n çat›flabilirli¤i, çat›flmay› belirleyebilme ve çat›flmada taraf olabilme
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2,50

3,79

2,50

3,25 3,27

4,00

2,46

3,36
3,03

3,33

2,71

3,41

2,49

3,38

2,78
3,10

2,29

3,10

2,44

2,89

1,94

2,76

2,54

2,92

2,51

3,13

2,22

2,75

Demokrasi ve Haklar›m›z e¤itimi 20 alt hedef belirlemifltir. Yayg›nlaflt›rma

E¤itimine kat›lan 621 genç üzerinden yap›lan de¤erlendirmede bu alt

hedeflerin önemli bölümünde e¤itimden önce ve sonra yap›lan ölçümlerden

elde edilen puanlar aç›s›ndan istatistik olarak anlaml› fark elde edilmifltir.

Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda da e¤itimin öncesi ve sonras› aras›nda

hedefler do¤rultusunda ilerleme aç›s›ndan anlaml› fark vard›r.

‹lk 14 hedef e¤itimin aktarmaya çal›flt›¤› temalara iliflkin hedeflerdir. Bu

e¤itsel temalar›n e¤itime kat›lanlar taraf›ndan ne derece özümsendi¤i

anlafl›lmak istenmifltir. Kalan 6 hedef ise e¤itime kat›lan kiflilerin edinmeleri

arzu edilen kiflisel kazan›mlard›r. Bu kiflisel kazan›mlar, kat›l›mc›lar›n

hayata geçirmesi beklenen davran›flsal kazan›mlard›r. Dolay›s›yla demokrasi

ve Haklar›m›z e¤itimi bir fark›ndal›k oluflturma e¤itimi oldu¤u kadar bir

kiflisel beceri/davran›fl edindirme e¤itimidir.

Her iki hedef grubuna ait ölçümler (e¤itim öncesi ve sonras› de¤erlendirme

farklar›) afla¤›daki grafiklerde özetlenmifltir.

‹lk 14 hedefin ifade etti¤i ö¤renme/fark›ndal›k bafll›klar›nda örneklemin

ön-test ve son test sonuçlar› aras›nda anlaml› farkl›l›klar gözlenmifltir.

Bu anlaml› farkl›l›klar örneklemin ö¤renme hedefleri do¤rultusunda

ilerleme kaydetti¤ini göstermektedir.



Öte yandan, tüm hedefler aç›s›ndan toplam farka bak›ld›¤›nda, ön

ölçümlerle son ölçümler aras›nda oldukça kayda de¤er bir fark

gözlenmektedir. Her ne kadar kiflisel davran›fl düzeyinde elde edilmesi

beklenen kazan›mlar›n baz›lar› henüz anlaml› fark yaratacak düzeyde

de¤ilse de toplam fark dikkate de¤er büyüklüktedir. Bu haliyle DvH

projesinin etki yaratan bir proje oldu¤unu söylemek gerekir.

Hedef # Hedef 15 - 20

15 Etkin Dinleme

16 Aç›k Fikirlilik

17 ‹letiflim Kurma

18 Farkl›l›klar› Takdir Edebilme

19 Savunuculuk

20 Merak

DvH verileri, toplam ö¤renme etkisinin % 14,20 ve toplam davran›fl etkisinin % 3 oldu¤unu göstermektedir. Ortak toplam etki ise % 15,40’t›r.
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DvH Toplam Etkiyi Oluflturan Temel Alanlar

Demokrasi ve ‹nsan Haklar› konusunda fark›ndal›k

‹H’n›n bütünlü¤ü, bölünemezli¤i alg›s›/anlay›fl›

‹H ihlallerini de¤erlendirebilme, s›n›fland›rabilme
ve karar verme becerisi

Toplumsal cinsiyet duyarl›¤›

Savunuculuk

Davran›fl gelifltirilmesi beklenen bafll›klarda ise ‹letiflim, Savunuculuk,

ve Merak bafll›klar›nda anlaml› fark gözlenirken Etkin Dinleme, Aç›k

Fikirlilik, ve Farkl›l›klar› Takdir Edebilme bafll›klar›nda anlaml› fark

oluflmam›flt›r. Özetle, örneklem, ö¤renme ve fark›ndal›k alanlar›nda belirgin

farkl›l›klara ulafl›rken hayata geçmesi beklenen davran›flsal kazan›mlar

alan›nda henüz beklenen düzeyde bir farka ulaflamam›flt›r. Baflka türlü

ifade edecek olursak, ö¤renme ve fark›ndal›k alanlar›nda oluflan etki,

beceri ve davran›fl alanlar›nda oluflan etkiden daha büyüktür.



Demokrasi ve Haklar›m›z projesine iliflkin bu de¤erlendirme, TOG

bünyesinde gerçeklefltirilen hemen tüm projelerin ortak özelli¤i olarak

saptanabilir. K›smen uygulanan metodolojinin ürünü olsa da her ulusal

proje, ele ald›¤› tema ba¤lam›nda hem bir “ö¤renme ve fark›ndal›k”

hem de bir “beceri ve davran›fl” kazan›m› sa¤lamaya çal›flmaktad›r.

Bu ve bunu izleyen di¤er projelerde de görülece¤i gibi ulusal projeler

ö¤renme ve fark›ndal›k alanlar›nda etki yaratmada baflar›l› olmaktad›r.

Ancak beceri ve davran›fl kazan›m› alanlar›nda etkinin yarat›ld›¤› veya

yarat›lamad›¤› bafll›klar bulunmaktad›r. Bu da genel olarak ö¤renme

etkisinin davran›fl etkisinden daha büyük olarak gözlenmesiyle

sonuçlanmaktad›r. Bu farkl›l›k, tüm ö¤renme kuramlar›yla uyumludur.

Alg›, beceri ve davran›fl gibi kiflisel edim (eylem, hareket, davran›fl,

‘etkin’lik) düzeyinde bir de¤ifliklik ancak bu düzeyi destekleyen sürekli

ve tutarl› (reliable) bir ö¤renme düzeyi sayesinde gerçekleflebilir.

Ö¤renme ve fark›ndal›k düzeyi ise sosyal edim düzeyidir. Sosyal edim

düzeyinde ö¤renme ve fark›ndal›¤›n yan›s›ra tutum, bilgi ve tercihler

bulunur. Bu unsurlar kiflisel unsurlarm›fl gibi alg›lanabilir. Ancak bu

yan›lt›c›d›r. Ö¤renme ve ö¤renmeyle ilgili edimler kiflinin kendi

benli¤ine eklemlemesinden çok önce sosyal çevre ile uyum göstermede

yer bulan, rol alan edimlerdir. Örne¤in, “tutumlar” ve “davran›fllar”

genellikle ayn› kategoride düflünülür. Oysa tutum, sosyal ortama rapor

edilen, sosyal ortamda ifade edilen bir edim iken davran›fl kiflinin

kendi benlik eklemidir. Tutumlar ancak kifli taraf›ndan zaman içinde

yeterince denendikten sonra davran›fla dönüflür ve kiflinin benli¤ine

ait davran›fl repertuar›nda yerini al›r.

Basitçe, kiflinin içine do¤up içinde büyüdü¤ü normlar›n d›fl›nda veya

hatta aksine ö¤renme ve davran›fl kazan›mlar›n›n hedeflendi¤i bir

projeden, proje süresi içinde bir davran›fl de¤iflikli¤i yaratmas›

beklenmemelidir. Kiflinin ö¤renme deneyimini davran›fla

dönüfltürebilmesinin yegâne yolu bunu kendi hayat›nda do¤rulamas›d›r.

Bunun için ise çok say›da ve baz› hallerde riskli denemeler ve s›namalar

(gerçeklik testleri) yapmas› gerekir. Ö¤renme ve davran›fl de¤iflikli¤inin

ayn› projeden beklenmesi, bu s›namalar›n (yeterli say›da, nitelikte,

ve gerçeklik düzeyinde) yap›lmas›yla mümkündür.

Dolay›s›yla ö¤renme etkisinin davran›fl etkisinden büyük olmas›n›

beklemek do¤ald›r. TOG, ö¤renme edimlerinin hangi koflullar sa¤land›¤›

takdirde davran›fl edimlerine dönüflebilece¤ine iliflkin büyük bir

deneyim alan› sa¤lamaktad›r. Bugün de¤erlendirilen nokta itibar›yla

davran›fl düzeyinde herhangi bir farka rastlanmas› –bu fark ne kadar

küçük olursa olsun– çok anlaml›d›r. Do¤al olan ö¤renme düzeyinde

bir fark oluflurken davran›fl düzeyinde henüz bir fark›n oluflmamas›d›r.

E¤er davran›fl düzeyinde de bir fark gözleniyorsa bu farklar›n kayna¤›n›n

daha ayr›nt›l› ve güvenilir flekilde irdelenmesi di¤er davran›fl

de¤iflikliklerinin nas›l yarat›laca¤›n› söyleyecektir.

Yine de her durumda davran›fl de¤iflikli¤inin, elde edilmesi en güç

(ve en son gelen) etki olaca¤› unutulmamal›d›r. Bu anlamda projeleri

“ö¤renme projeleri” ve “s›nama projeleri” olarak düzenleme gibi

fikirlerin gelifltirilmesi düflünülebilir.

ÖN DE⁄ERLEND‹RME
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Ayr›mc›l›k ve Homofobi E¤itimi projesinin yedi ö¤renme hedefi bulunmaktad›r.

Ö¤renme Hedefleri

1. Cinsel yönelimini yaflayabilme hakk›n›n temel insan haklar› aras›nda

say›lmas› alg›s›n›n geliflmesi.

2. Ayr›mc›l›k, cinsel yönelim, cinsel tercih, homofobi, cinsellik gibi konularda

teorik ve kavramsal bilgilendirme ve fark›ndal›k yaratma.

3. Homofobinin bir ayr›mc›l›k türü olarak alg›lanmas›.

4. Ayr›mc› ve homofobik tutumlar›n gündelik hayatta fark edilebilmesi

becerisinin geliflmesi.

5. Ayr›mc›l›k ve homofobi konusunu konuflma/tart›flma becerisinin geliflmesi.

6. Homofobi ile mücadelenin sadece eflcinsellere de¤il herkese ait bir

mücadele alan› oldu¤unun alg›lanmas›.

7. Temel homofobik tutumlarda de¤ifliklik yarat›lmas›.

 1., 3., 4. ve 5. hedefler kiflisel edimlerle (alg› ve davran›fl) 2., 6. ve 7. hedefler

ise sosyal edimlerle (ö¤renme ve tutum) ilgilidir. Afla¤›daki grafikte de

görüldü¤ü gibi kiflisel edimlerle ilgili de¤iflimler sosyal edimlerle ilgili

de¤iflimlerden daha az gerçekleflmifltir. Baflka bir deyiflle ö¤renme etkisi

davran›fl etkisinden büyüktür. Davran›fl etkisinin en az görüldü¤ü iki bafll›¤›n

“Homofobinin bir ayr›mc›l›k türü olarak alg›lanmas›;” ile “Ayr›mc›l›k ve

homofobi konusunu konuflma/tart›flma becerisinin geliflmesi;” bafll›klar›

olmas› dikkat çekicidir. Özdefl alanlarda rapor edilen ö¤renmeler ise

(“Ayr›mc›l›k, cinsel yönelim, cinsel tercih, homofobi, cinsellik gibi konularda

teorik ve kavramsal bilgilendirme ve fark›ndal›k yaratma;” ile “Homofobi

ile mücadelenin sadece eflcinsellere de¤il herkese ait bir mücadele alan›

oldu¤unun alg›lanmas›;”) en fazla ö¤renme etkisinin olufltu¤u alanlard›r.

Ön de¤erlendirmeye uygun olarak, AvH projesinde, ö¤renme etkisinin

davran›fl etkisinden daha büyük oldu¤u ve bu etkinin daha tutarl› oldu¤u

gözlenebilir. Kuflkusuz bu projenin kendi ba¤lam›nda daha farkl› yorumlar

yap›labilir. Ancak bu proje verileri meta analiz düzeyinde okundu¤unda DvH

proje etkisiyle benzer etkiler oluflturdu¤unu söylemek mümkündür. Afla¤›da,

“AvH Tüm Hedeflerde Toplam Ö¤renme Düzeyleri” grafi¤inde de görüldü¤ü

gibi ön-test ve son-test aras›nda (yine DvH’de oldu¤u gibi) toplam etki

bak›m›ndan anlaml› bir fark yakalanm›flt›r.

2. AYRIMCILIK VE HOMOFOB‹ E⁄‹T‹M‹ (AvH)
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AvH Tüm Hedeflerde Toplam Ö¤renme Düzeyleri

Ön-Test Son-Test

Bu veriler ›fl›¤›nda AvH’n›n ö¤renme etkisi %11,60 ve davran›fl etkisi %
3,20 olarak ortaya ç›kmaktad›r. Toplam etki ise % 7’dir.



3. KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK YARINLAR (KABY)

Ö¤renme bafll›klar›:

S›n›f ve okuldaki birlikteli¤e katk›.

Çeflitlili¤e de¤er verme ve ‹nsan Haklar›na sayg›.

Davran›fl bafll›klar›:

Problemleri sakince çözebilme yetisi.

Haklar ve sorumluluklar› uygulayabilme yetisi.
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KABY, TOG’un uzun soluklu ulusal projelerinden biridir ve de¤erlendirme

çal›flmalar› ba¤›ms›z araflt›rmac›lar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu nedenle

bu projenin de¤erlendirmelerini incelemek için proje de¤erlendirme

raporuna baflvurulmal›d›r. Burada, KABY proje de¤erlendirme raporunun

sadece bu çal›flma kapsam›nda yap›lan meta analize elveriflli k›s›mlar›

ele al›nm›fl ve bu amaç do¤rultusunda (özgün verilerde bir de¤ifliklik

yap›lmaks›z›n) yeniden düzenlenmifltir.

KABY de¤erlendirme çal›flmas›nda kullan›lan ölçme araçlar›ndan biri

olan Sosyal Sorumluluk Ölçe¤i hem ö¤renme bafll›klar› hem de davran›fl

bafll›klar› içermektedir. Bu bafll›klar alt›nda ölçülen etkiler afla¤›daki

grafiklerde verilmifltir.

Ön-Test

Son-Test

Ön-Test

Son-Test
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Grafiklerden izlenebilece¤i gibi, KABY kapsam›nda da hem ö¤renme

hem de davran›fl alanlar›nda etkiler görülmektedir. Ö¤renme alan›ndaki

etki di¤er projelerde gözlenen etkilerle uyumlu, ancak düflüktür.

Davran›fl boyutunda ise proje grubunda ön-test ve son-test aras›nda

ön-test lehine fark gözlenmektedir. Gerek ö¤renme etkisinin görece

düflüklü¤ü gerekse davran›fl ölçümünde ön-test lehine gözlenen fark,

yorumlama gerektirmektedir.

KABY de¤erlendirme raporunda kapsaml› flekilde ele al›nd›¤› gibi,

proje grubunda ö¤renme etkilerinin tam olarak yans›mamas› veya

ön-test lehine bir davran›fl de¤iflimi gözlenmesi pek çok nedene ba¤l›

olabilir. Bu nedenler aras›nda proje kat›l›mc› grubunun içinde bulundu¤u

geliflimsel dönemin özellikleri, projeye kat›lma motivasyonlar›, kat›lma

kipleri, kat›lma aflamas›nda var olan ay›rt edici özellikler gibi pek çok

unsur bulunmaktad›r. Bu unsurlar, ö¤renme alan›n›n farkl› biçimlerde

yeniden ele al›nmas› gerekti¤ine iflaret edebilece¤i gibi proje

kat›l›mc›lar›n›n ö¤renme motivasyonundan çok kat›l›m motivasyonu

göstermifl oldu¤u fleklinde de yorumlanabilir. Kat›l›mc›lar cephesinde

gerçekleflen ö¤renme, kat›l›m›n kendisinin ve dolay›s›yla davran›fl

kazan›mlar›n›n gölgesinde kalm›fl olabilir.

Davran›fl boyutunda ise meta analizde esas al›nmas› gereken nokta

de¤iflimin yönünden çok miktar›d›r. Kat›l›mc› grubun ilkö¤retim

ö¤rencileri oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, ö¤rencilerin ön-test s›ras›nda

kendileriyle ilgili olarak olumlu yönde ancak çok abart›l›

de¤erlendirmeler yapt›klar› anlafl›lmaktad›r. Dolay›s›yla proje sonunda

al›nan ölçümlerde gözlenen düflüfl bir gerileme de¤il gerçekçi bir

düzeltme olarak anlafl›lmal›d›r. Dolay›s›yla KABY, ilkö¤retim

ö¤rencilerinin sadece ö¤renme düzeylerini etkilemekle kalmam›fl,

kendileriyle ilgili daha gerçekçi de¤erlendirme yapma becerisi

gelifltirmelerini ve bu beceriyi hayata geçirme davran›fl› edinmelerini

sa¤lam›flt›r.

Bu flekilde ele al›nd›¤›nda, davran›fl alan›ndaki de¤iflim yönünün

negatif de¤il pozitif okunmas› gerekir. Meta analiz ba¤lam›nda bu

de¤iflim bu anlamda okunmufl ve genel de¤erlendirmeye olumlu

davran›fl de¤iflikli¤i olarak al›nm›flt›r.

Böylece KABY’nin (sosyal sorumluluk ba¤lam›nda) ö¤renme etkisi % 2,

davran›fl etkisi ise % 8,60 olarak belirlenmifltir. Toplam etki % 1,8’dir.

Ön-Test

Son-Test
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ÜSAE çerçevesinde 2010 y›l›nda 347 genç (123 e¤itmen, 224 kat›l›mc›)

üzerinden bir de¤erlendirme çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Bu de¤erlendirme çal›flmas›na göre e¤itimcilerin de¤erlendirmede

yer alan sorulara iliflkin global do¤ru cevap yüzdesi 91,44, kat›l›mc›lar›n

global do¤ru cevap yüzdesi ise 78,16 olarak belirtilmifltir.

Bu verilerde bir ön ölçüm-son ölçüm verisi bulunmamaktad›r. Ancak

bu e¤itimler s›ras›nda kat›l›mc›lardan kendi bilgi düzeylerine iliflkin

de¤erlendirmeler al›nm›flt›r. Bu de¤erlendirmeler bir ön ölçüm gibi

ele al›nabilir. Bu flekilde kabul edildi¤inde bu veriler bize ÜSAE’nin

etkisi hakk›nda meta analizde kullan›labilecek bir fikir vermektedir.

Bu örneklemin, Cinsel Sa¤l›k/Üreme Sa¤l›¤› (CSÜS) bilgi düzeyine

iliflkin kendi de¤erlendirmeleri (kendi CSÜS bilgilerini ne düzeyde

bulduklar›) ile CSÜS formundan elde ettikleri puanlar›n da¤›l›m›

afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.

Grafiklerde ÜSAE e¤iticileriyle ilgili bilgiler de yer almaktad›r. Burada

sözü edilen e¤iticiler uzman olmayan e¤iticilerdir. Bafllang›çta herhangi

bir kat›l›mc› düzeyinde bulunan bu e¤iticiler, uzman bir ekibin verdi¤i

ÜSAE projesi ile e¤itici olmufllar ve daha sonra yayg›nlaflt›rma e¤itimleri

vermifllerdir. Dolay›s›yla bu e¤iticiler kat›l›mc›-e¤iticidir.

Afla¤›daki grafikler, ÜSAE’nin ö¤renme etkisini göstermektedir. Bu

grafiklerde okunmas› gereken bilgi, kat›l›mc›lar›n kendilerini

de¤erlendirmeleri ile CSÜS Bilgi Formu’ndan ald›klar› puanlar aras›ndaki

farkt›r. Baflka bir deyiflle, kat›l›mc›lar bu proje sayesinde sadece yeni

bilgiler edinmekle kalmam›fllar, ayn› zamanda bu bilgileri do¤rulam›fl

veya düzeltmifllerdir.



Düflük   (% <  21) 0 3,3 4,3 33,5

Orta     (% 22-26) 15,8 33,3 37,3 54

Yüksek (% > 27) 84,2 63,4 58,4 12,5

Kendini
De¤erlendirme

CSÜS
Bilgi Puan›

N=347                         E¤itimci (n=123)                        Kat›l›mc› (n=224)

Kendini
De¤erlendirme

CSÜS
Bilgi Puan›
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Evet % Hay›r % Evet % Hay›r %

99,1 0,9 92,8 7,2

E¤itimci (n=123) Kat›l›mc› (n=224)
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Araflt›rmaya kat›lanlar›n ÜSAE kapsam›nda ald›klar› bilgileri günlük

yaflamlar›nda akranlar›yla paylaflma durumuna göre da¤›l›m› afla¤›daki

grafikte verilmifltir.

Bu grafikte izlenmesi gereken ise ÜSAE e¤iticileri ile kat›l›mc›lar

aras›ndaki paylaflma oranlar› aras›ndaki farkt›r. Meta analiz

çerçevesinde, bafllang›çta kendileri de birer kat›l›mc› olan ÜSAE

e¤iticilerinin davran›fl düzeyleri di¤er kat›l›mc›lar için ulafl›lmas›

beklenen ç›ta olarak kabul edilmifl, toplam davran›fl etkisine katk›lar›

bu ba¤lamda de¤erlendirilmifltir.

ÜSAE sonuçlar›ndan bir kez daha görüldü¤ü gibi projelerin ö¤renme

ve davran›fl etkileri ayr›flmaktad›r ve ö¤renme etkisi davran›fl etkisinden

büyük oranda farkl›laflmaktad›r.

Bu flekilde ele al›nd›¤›nda ÜSAE’nin ö¤renme etkisi (de¤erlendirme

kiplerinin ortalama fark›=ö¤renme do¤rulama/düzeltme miktar›) %

30,60 ve davran›fl etkisi (e¤itici paylaflma düzeyinin kat›l›mc› davran›fl

düzeyine oran› aras›ndaki fark) % 6,40 olarak hesaplanmaktad›r.

Toplam etki % 18,50’dir.



III. Ö⁄RENME VE DAVRANIfiIN B‹RL‹KTE
DE⁄‹fi‹M‹
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1. Yaflayan Kütüphane (YK)
Yaflayan Kütüphane, kendi hesab›na (müstakil olarak) araflt›r›lmas›

ve de¤erlendirilmesi gereken bir proje olarak di¤er projelerden önemli

ölçüde ayr›flmaktad›r. Bu projenin ay›rt edici özelli¤i, bir ö¤renmenin

ard›ndan gerçekleflmesi beklenen davran›fllara yat›r›m yapmak yerine

kat›l›mc›y› do¤rudan deneyimsel (experiential, tecrübi) ö¤renmeye

maruz b›rakmas›d›r. Buradaki ö¤renme, bu çal›flmada ele al›nan

projelerde oldu¤u gibi bir bilgi ö¤renmesi de¤il bir yaflant› ö¤renmesidir.

Bu yaflant› ö¤renmesi bir yandan kat›l›mc›n›n tan›flt›¤› “canl›”

yaflant›dan bir yandan da maruz kald›¤› (ama maruz b›rak›lmad›¤›)

kendi yaflant›s›ndan çift kanall› olarak gelmektedir. Bu yönüyle Yaflayan

Kütüphane do¤rudan bir “davran›fl ö¤renme” projesidir.

Yaflayan Kütüphane’ye iliflkin ö¤renme ve davran›fl etkilerinin

ay›klanabilece¤i nicel veriler bulunmamaktad›r. Ancak bunun yerine

zengin bir  “davran›fl ö¤renme” verisi  bulunmaktad›r .

Bu veri nitel bir veridir. Üstelik projenin bugün geldi¤i olgunlaflma

evresi itibar›yla bu nitel veriler nicel ölçme araçlar› gelifltirilmesine

son derece elverifllidir.

Yaflayan Kütüphane’nin nitel verilerine bu meta analiz ba¤lam›nda

göz atmak iki aç›dan yararl›d›r: Birincisi, buraya kadar aktarmaya

çal›fl›lan ö¤renme ve davran›fl etkilerinin anlamlar›n› kendi bafllar›na

aç›klamaktad›rlar. ‹kincisi, e¤er bir ö¤renme ve bir davran›fl etkisinin

nas›l oluflturulmas› gerekti¤ine iliflkin ipuçlar› aran›yorsa bu ipuçlar›n›

bol bol vermektedir.

Yaflayan Kütüphane’nin nitel verileri ö¤renme ve davran›fl›n birlikte

de¤iflimini ve bu de¤iflimin do¤rudan toplum kesimlerindeki yans›mas›n›

aç›k flekilde ortaya koymaktad›r.

Afla¤›da, Yaflayan Kütüphane proje de¤erlendirme raporunun baz›

k›s›mlar› al›nm›flt›r. Bu k›s›mlar, TOG’un toplumda yaratmaya çal›flt›¤›

etkilerin bu proje taraf›ndan nas›l hayata geçirildi¤ini göstermektedir.
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Animalist Yönetici Seks ba¤›ml›s› Baflörtülü Kanserli

Paranoyak Ev han›m› Müzisyen ‹slamc› Metalci

Kleptoman fiiddet görmüfl kad›n Matematik profesörü Kapitalist Popçu

Hayat kad›n› Sokak çocuklar› Siyasi mahkûm Nasyonal sosyalist Edebiyatç›

Eski hükümlü Sosyal fobik biri Sosyolog Poligamik Asker

Milliyetçi Sokakta yaflayan biri Ö¤retmen fieyh Kuma

Radikal Müslüman Tiki Bilim adam› Sürrealist Esnaf

Tinerci ‹flveren Gazeteci-Yazar Fizikçi Biseksüel

Ateist Anarflist ‹flkence ma¤duru Satanist Amerikal›

Gönüllü Faflist Cerrah Irkç› Emo

Gurbetçi Komünist Foto¤rafç› fieriatç› Adrenalin tutkunu

fiiflman Mühendis Hristiyan Mimar Eski milletvekili

Akademisyen Doktor fiair Punkç› Milli sporcu

Özel üniversite ö¤rencisi Eski iflkenceci Süryani Sosyal demokrat Siyasetçi

Modac› Polis Kara çarflafl› ‹flçi Zengin

Yetim Politikac› Bedensel Engelli ‹ntihar denemifl biri Hemflire

Türk Bilim adam› Alkolik Matematikçi Kimsesiz

Mimar Evsiz Çöpçü Süper zeki Tarikat üyesi

Yazar

Yaflayan Kütüphane okuyucular›n›n sonraki kataloglar için önerdikleri kitap bafll›klar›:

Kitap Önerileri
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fiimdiye kadar kitaplardan okudu¤um uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n›, gerçek yaflayanlardan dinlemek çok daha etkileyiciydi. Ba¤›ml›l›¤›n bilinenlerinin aksine

farkl› boyutlar›n› ö¤renmek, kitapla göz göze bakarak, el s›k›flarak önyarg›lar› devirme flans› yakalad›m.

Kafamdaki kitaba karfl› yaflad›¤›m olumsuz bir önyarg› olmad›. Fakat konuflurken konu, kitab›n özelli¤i d›fl›nda farkl› diyaloglara da kayd›.

S›radan fleyler konuflup bir fleyler paylaflmak güzeldi.

Merak etti¤im konular›n deneyimli a¤›zlardan yorumlar›n› dinlemek çok etkileyici.

Bu deneyimi yaflam›fl birisinden bilgi edinmek çok hofltu, baflka hiçbir yerde bulunamayacak bir f›rsat.

Toplumsal önyarg›lar›n yo¤un oldu¤u bir kimlikle görüfltüm. Önyarg›lar›mdan ço¤unlukla ar›nm›fl oldu¤umu (öncesinde) düflünmeme ra¤men,

soru sorarken bile çekindi¤imi hissettim.

‹lk defa vicdani hesaplaflmalar›mda bir bilenle oturup konuflma f›rsat› buldum.

Ermeni ve Türkler aras›nda fark olmad›¤›n›, ne kadar benzeflti¤imizi ve her insan›n önyarg›ya sahip oldu¤unu anlad›m.

Konuflarak, görerek ayn› zamanda okuyarak ö¤renmenin ezberci sistemden çok daha etkili oldu¤unu gördüm. Kesinlikle geç kal›nm›fl bir yöntem.

Eflcinselli¤in sonradan de¤il de insan›n içinden gelen istekle seçti¤ini ö¤rendik. Toplumdaki karfl›t görüfl yüzünden eflcinsellerin ifl ve özel hayatlar›ndaki sorunlar› ö¤rendik.

Önyarg›l› oldu¤um madde ba¤›ml›lar› hakk›ndaki önyarg›lar›m›n yok olmas›

Kitapta yazan önyarg›lar hakk›n da daha do¤ru ve genifl bilgi edindim. Gerçekten kitap okumak gibi.harika tek kelimeyle.

Kitab› okurken hiçbir fikri olmayan bir yaflam tarz›n› ö¤renmifl oldum. Onun hakk›ndaki önyarg›lar› çok daha iyi anlad›m ve sonuç olarak

kimsenin baflka bir kiflinin hayat tarz›n› elefltirmeye hakk› olmad›¤›n› düflünüyorum.

Önyarg›lar›m›n k›r›lmas›

Y›llard›r merakla izledi¤im transseksüellerden bir tanesini okuma f›rsat› buldum.

Hem yorum hem de tarihsel bilgi ald›m. Daha önceden f›rsat›m olmayan sorular sordum, süper bir fleymifl.

Meslek olarak kurallar› ve sayg›nl›¤› oldu¤unu ö¤rendim. (barmaid)

Engellilerin engelsiz insanlar›n aras›ndaki engelleri kald›rmak için elinden gelen çabay› gösterdi¤ini fakat engelsiz insanlar›n onlara

ac›yarak daha büyük engel olduklar›n› ö¤rendim.

Önyarg›lar gereksizdir ve bunu düflünmek de önemli bir aflamad›r.

‹lk defa bir psikolog ile psikologmuflças›na iletiflim kurdum fark›nda olmadan ama…

Psikologlar üzerine önyarg›l› oldu¤um durumlar vard›. Kimisini sildim, kimisini yarg›ya dönüfltürdüm.

‹lk defa böyle bir kitap okurken heyecanlanmay› sevdim. Kendi hakk›ndaki düflüncelerimin de¤iflti¤i…

Yanl›fl bilinen olgular›n en do¤ru a¤›zdan do¤rulanmas› beni oldukça etkiledi. Ötekilefltirme politikalar›n›n nelere yol açt›¤›n› aç›kça görmüfl oldum.

Bekledi¤im gibi bir insan de¤ildi öncelikle. Ben daha çökmüfl ve durgun birini beklerken, nefleli ve çok güzel sohbet eden bir insanla karfl›laflt›m.

Okurken merak ettiklerimi hemen ö¤renmek. Hep bunun olabilme ihtimalini düflünürdüm ve sonunda oldu. Hofl oldu.

An› paylafl›m›; kitap anlatmak zorunda de¤ildi gerçi, kendi an›lar›n› paylaflt›. Her yerde her zaman duyulacak olaylar de¤ildi.

Her türlü soruyu büyük bir olgunlukla karfl›lamalar› çok hofluma gitti. Gerçekten bir flekilde farkl› hissetti¤imiz insanlar daha kolay empati kuruyor.

Birçok Arap arkadafl›m vard›r. Türkiye deki bir Arap’›n gözünden hiç bakmam›flt›m. Biliyorsunuz baz› konular bazen tabu oluyor insan konuflam›yor bunlar› karfl›l›kl›.

Önyarg›s›z ve tarafs›z bir gözle bilgi paylafl›m imkan› elde edebilme f›rsat›. Konuflma s›ras›nda gayet keyifli ve ayd›nlat›c› anlar yaflad›m.

Türkiye’de yaflayan az›nl›klar›n karfl›laflt›klar› olaylar› duyduktan sonra çok flafl›rd›m.

Kitap hakk›nda Ermenilerin Türkiye flartlar›nda yaflad›klar› olaylar› gerçek yönüyle görmek beni çok flafl›rtt›. Yahudilerin de öyle.

Gerçekten merak etti¤im birkaç konuda deneyim kazand›m.

Ermenilerin yaflam tarzlar› hakk›nda genifl bilgi ald›m.

Belirlenmifl baz› kelimeler, h›zl› bir biçimde kesin uçlu baz› konular› konuflmay› kolaylaflt›rd›. K›sa sürede birçok soruyu sorabilmek, cevap almak güzeldi.

Transseksüellerin aileleri taraf›ndan da kabullenebilece¤ini ö¤rendim.

Sand›¤›m›n aksine ruh hali daha sa¤l›kl› biri ile karfl›laflt›m.

Yaflayan Kütüphane süresince yaflad›¤›n›z en önemli deneyim neydi?
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Yaflayan Kütüphane süresince yaflad›¤›n›z en önemli deneyim neydi?

Önyarg›larla yüzleflmek ve y›kmak…

fiafl›rd›m, rahatlad›m.

Empati kurarak karfl›mdaki insan›n neler hissetti¤ini çok daha iyi anlad›m ve daha da bilinçlendim.

Herkes farkl› herkes eflit slogan›n› hissettim. Kendimden bir fley buldum kitapta ve kendimi keflfettim.

fiizofren kitab› okurken en önemli deneyim, ilk defa böyle bir insanla tan›flmakt› ve kendisinin iç dünyas›nda oldu¤unu söyledi¤i konuflmalar›n

ilginçli¤inin beni çok etkilemesiydi.

Asl›nda baflta lanse edilenden, edilenin ötesinde yaflanm›fll›klar›n sand›¤›mdan çok daha farkl› oldu¤u….

Toplumdaki uyuflturucu ba¤›ml›lar›na bak›fl aç›s›n›n ne deneli kötü boyutlarda oldu¤unu gördüm. Sorun Ermeni-Türk de¤il, orta¤›z, kardefliz hepimiz.

Ortak düflman kapitalizm, sabit fikrim netleflti.

Kürt kimli¤i ile ilgili önemli fleyler ö¤rendim. Çok önemli bir destek oldu, yard›m›-faydas› büyüktü.

Engelli bir insan›n görmeden de baflar›l› ifller yapabildi¤ini.

Kendimi tan›man›n ne kadar önemli oldu¤unu gördüm.

Gözlerimi kapad›¤›mda konuflmad›¤›m› fark ettim; hâlbuki çok konuflkan adam›md›r.

Körler göremez tabirinin yanl›fll›¤›n›, insan hayatla bar›fl›k olmal›.

Uyuflturucu ba¤›ml›s› olsam neler yaflard›m. En önemli deneyim kitab›m›n deneyimlerini gözümün önünde canland›rmakt›.

Ba¤›ml› kiflilerin bu yola kofla kofla baflvurmad›klar›, bir flekilde dayat›lman›n da etkisi oldu¤unu… Yahudilere karfl› birçok önyarg›m y›k›ld›.

Kitab›n iç dünyas›nda oldu¤umu hissetmek, bu kadar hassas bir konuda gizli, sakl›, utanma, gizlilik olmadan paylaflabilmek.

Do¤al ve süper argo kapt›m.

Konusunda bu kadar düzgün anlatabilen ve deneyimli insanlara ulafl›labilmesi ve buraya getirilebilmesinin, akl›mdaki önyarg›lar› çok iyi bilip çürütebilmesi.

Çok güzel bir deneyimdi okuman›n tamam› harika geçti. Özellikle benim için.

Çok farkl› bak›fl aç›lar› yakalad›m.

Bilgi eksikli¤inin giderilmifl olmas›. Yahudi dini hakk›nda sempati edindim.

Önyarg›m›n anlams›z oldu¤unu gördüm. ‹lk defa H‹V+ bir kifliyle bu kadar rahat konuflabildim.

Baz› fleyler için zaman›n çok önemli oldu¤unu ve içe atmadan her fleyi paylaflmak güzel bir fley.

fiimdiye kadar hiç yaflamad›¤›m deneyimlemedi¤im bir olay tatt›m ve bu beni mutlu etti.

Önyarg›lar›m› aflmak için iyi oldu.

Kiflinin onca kötü fley yaflamas›na ra¤men h›zla gözlerinin içinin gülmesi ve mutlu olmas›.

Transseksüelli¤in ne oldu¤unu ve nas›l oldu¤unu bir transseksüelden dinlemek çok farkl› oluyor.

Bilmedi¤im bir sürü bilgi ö¤rendim. Okudu¤um kitapla ilgili bilmek istedi¤im sorulara cevaplar ald›m.

Daha önce gazetelerde ve kitaplarda okuduklar›m›z› canl› canl› yaflamak çok etkileyiciydi.

Lezbiyen yaflam fleklini ö¤rendim.

Farkl› olanla karfl›laflman›n heyecan›…
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Kitap okuma deneyiminden yeni bir fleyler ö¤rendi¤inizi düflünüyor musunuz?

‹nsan›n tan›mad›¤› biriyle fikir al›fl verifli yapmas› her zaman olumlu sonuçlar do¤urmufltur. Gerçekten karfl›s›ndakine önem veren biriyle tan›flt›m

ve önyarg›lar›m›n tamam›n›n de¤il ama bir k›sm›n›n yetersiz oldu¤unu düflünüyorum art›k.

Uyudu¤umu fark etmifltim ve bu deneyimle uyand›m. Gözlerim kapal›ym›fl, 45 dakikada aç›ld›lar

 45 dakikal›k bir sempozyum dinleseydim bu kadar etkili olabilece¤ini sanm›yorum.

Her zaman yurt d›fl›nda yaflamak istemiflimdir. Benim için çok iyi deneyim oldu.

Gey benim okudu¤um ilk kitap ve bu konuda çok bilgim yoktu. Bu duyguyu “yaflayan” biriyle konuflmak çok hofluma gitti.

Herkesin potansiyel ba¤›ml› oldu¤unu ö¤rendim, kendimin bile.

Herhangi bir kat› önyarg›m olmamas›na karfl›n, kafamdaki gey imaj› de¤iflti.

Önyarg›lar›mdan kurtuldum.

‹lla ki. Karfl›mdaki insan›n bana yol gösterecek özellikleri oldu¤u için ›fl›k olacak sorular sordum. Az veya çok yolunda ›fl›k olacak fleyler duydum.

Özellikle konular›n toplum üzerinde yanl›fl anlafl›lan konular oldu¤u için çok memnun oldum.

Aynada kendimi gördüm.

‹nsanlara karfl› önyarg›l› olmamak ö¤renebilinecek en önemli fley.

Önyarg›lar›mdan kurtulmak için insanlar› daha iyi tan›mam gerekti¤ini ö¤rendim.

Transseksüellerin bir dili oldu¤unu ve kendilerine özgü hissettiklerini ö¤rendim.

Bence bütün kütüphaneler böyle olsun.

Önyarg›lar›ndan kurtulmam gerekti¤ini ve bilen biriyle konuflmam gerekti¤ini ö¤rendim

Çok de¤il.

Romanlar eziliyor zavall› Romanlar gibi söylemlerin bofl oldu¤unu. Dolu ifller yap›lmas› gerekti¤ini anlad›m. Ermenilere bak›fl aç›m de¤iflti.

Önemli olan azim ve yaflam iste¤i… Her fley insan›n elinde olmuyor. Ancak insan istese yapabilir.

Düflündüklerimin sadece benim olmad›¤›n› ve baflkalar›n›n da benim gibi düflündü¤ünü ö¤rendim.

Nelerin sorulup nelerin sorulmamas› gerekti¤ini ö¤rendim.

Asl›nda Araplara önyarg›m yoktu. Bir kez daha birbirimize karfl› kaynad›¤›m›z› anlad›m.

Bilmedi¤im baz› konularda ayd›nland›m. Ermeniler hakk›nda oldukça ayd›nland›m.

Düflünce anlam›nda ve örnekler anlam›nda daha da genifl bir bak›fl ac›s› sa¤lad›.

fiizofren hastalar›n›n nelerle karfl›laflabilece¤ini ö¤rendim.

Karfl›laflmak ve deneyim dinlemek güzeldi.

Kesinlikle insan›n kendisini gelifltirmesini sa¤l›yor.

Kendimin de farkl› yönleri oldu¤unu ve herkesinde bir kitap oldu¤unu ö¤rendim. Önyarg›lar›m›zla yaklaflmamam›z› da…

Zor olan yan› kimse yokken ayakta kalabilmek.

Evet, ba¤›ml›l›¤›n kötü yönlerini ö¤rendim.

Çeflitli tarihi bilgiler ve en önemlisi Ermeni bir insanla Ermeni meselesini tart›flarak kendimi gelifltirdi¤imi düflünüyorum.

Evet, her fleyi uzman›ndan ö¤renmek gerekiyormufl!

Evet, dershanenin flart olmad›¤›n›…

Empatinin realist olmas› gerekti¤ini ve tanr›y› yaratan insan›n her fleyi yaratabilece¤ini ö¤rendim.

Türkiye'de az›nl›k cemaatine mensup olman›n zorluklar›n› ö¤rendim.

En az›ndan ba¤›ml› olan birini daha da anlayabilirim.

Evet, Türk olmayan bir insan›n benden daha fazla yer gördü¤ünü ö¤rendim. Türklerin yabanc›lara karfl› olan önyarg›lar›n› ilk a¤›zdan ö¤renme flans›m oldu.

fiizofren hastal›¤›n›n çözüm yolunu sosyalleflmek olarak görmesi ve bizle sohbet etmesi beni etkiledi.

Evet, boflluklar›m dolu.

Heteroseksüel olarak acayip rahat yafl›yormuflum. Bir tekerlikli sandalyeliler bir de bu tepkiyi gören insanlar Türkiye’de zor yafl›yorlarm›fl.

H‹V+ hakk›nda çok fazla fley ö¤rendim. Bildiklerimin yanl›fl oldu¤unu ö¤rendim.

Daha derin bilgi sahip oldum.

Kültürel farkl›l›klar hakk›nda detayl› bilgi ald›m.

Kesinlikle çok iyi bir yöntem.

Böyle bir insan›n dünyaya adaptasyonunu ve bunu ö¤rendim.

Cinsel seçimler bireyselmifl. Yani müdahale ve elefltiri gibi toplumsal bask›lar fliddet, bu e¤ilimleri yok etmez. Çünkü heves de¤il gerçek yaflam tarz›ym›fl..

Yapamayaca¤›m› düflündü¤üm fleyleri benden fazlas›yla yapan birisini tan›d›m. Asl›nda kendimin biraz engelli oldu¤unu fark ettim.

Kesinlikle yaflamad›¤›m bir hayat› ö¤rendim.



2. Anahtar E¤itimleri

Her ne kadar “projeler” s›n›f›nda say›lmamakta ise de Anahtar

E¤itimleri TOG’un toplum kesimleriyle ilk temas alanlar›ndan biri

olma nedeniyle “TOG’un Topluma Etkisi” bafll›¤› alt›nda özel bir

vurguya sahip olmal›d›r. TOG’un topluma etkisi (‘sadece’ olmamakla

birlikte) Anahtar E¤itimleri ile bafllamaktad›r ve bu nedenle Anahtar

E¤itimleri’nin yol açt›¤› sonuçlar›n nitelik ve büyüklüklerinin saptanmas›

kritik öneme sahiptir.

Ayn› nedenlerle de¤ilse bile Yaflayan kütüphane ile ayn› ay›rt edici

özellikler nedeniyle Anahtar E¤itimleri de müstakilen de¤erlendirilmesi

gereken bir ‘proje’dir. Anahtar E¤itimleri de t›pk› Yaflayan Kütüphane

gibi deneyimsel davran›fl ö¤renme hedefleyen ve bunu gerçeklefltiren

bir faaliyettir.

TOG Etki Araflt›rmas› s›ras›nda, Anahtar E¤itimleri’nin tümü için birer

ölçme formu gelifltirilmifltir. Bu ölçe formlar› hem ö¤renme hem de

davran›fl de¤iflimlerini ölçmek üzere tasarlanm›flt›r. Mart 2010 itibar›yla

toplam 751 kat›l›mc›ya ait (ön ve son ölçümlü) formun veri girifli

tamamlanm›flt›r. Ayr›nt›l› analizler henüz tamamlanmam›flt›r. Ancak

gerek ö¤renme alan›nda gerekse davran›fl alan›nda ön-test ve son-

test sonuçlar› aras›nda (tüm anahtar e¤itimlerinin tüm maddeleri için)

istatistik anlaml› fark gözlenmektedir. Bu fark, Anahtar E¤itimleri’nin

ö¤renme ve davran›fl etkisi yaratt›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse, Anahtar E¤itimleri di¤er projelerden

farkl› olarak “TOG içine yönelik” bir e¤itim faaliyeti olarak

addedilmektedir. Oysa TOG içi, ancak Anahtar E¤itimleri’nden sonra

“TOG içi” olabilmektedir. Bu nedenle Anahtar E¤itimleri, TOG’un

topluma etkisi araflt›r›l›rken de ele al›nmas› gereken kritik bir faaliyeti

yürütmektedir.
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IV. GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Meta analize esas al›nan ulusal projelerin ö¤renme ve davran›fl etkileri

ile toplam etkileri afla¤›daki grafikte özetlenmifltir. Bu grafikte görüldü¤ü

gibi, projeler de¤iflen oranlarda etki yaratmaktad›r. Bu durum ola¤an

kabul edilmelidir. Baz› projeler taraf›ndan sunulan bilgi, kat›l›mc›lar

cephesinde niteli¤i ve büyüklü¤ü de¤iflen çok say›da direnç taraf›ndan

karfl›lan›yor olabilir. Bu direnç kiplerinin baz›lar› bilginin yenili¤i ve

dolay›s›yla kat›l›mc› taraf›ndan ifllenmesinin zorlu¤u gibi görece nötr

gerekçelerden kaynaklanmaktad›r. Baz› hallerde ise bilginin

ifllenmesindeki de¤il, kabulündeki zorluklar direncin kayna¤›d›r. Birinci

tür zorluklar daha çok biliflsel (cognitive) zorluklard›r; ancak ikinci tür

zorluklar duygusald›r (affective) ve ço¤u zaman bu zorluklar kiflinin

kendisine de aç›k de¤ildir. Özellikle fark›ndal›k yaratmay› ve bu yolla

davran›fl de¤iflimini hedefleyen projeleri bekleyen en büyük zorluk

budur.

Direnç kiplerine ve kaynaklar›n›n niteli¤ine ra¤men projelerin yaratt›¤›

etkilerin “büyük” etkiler oldu¤unu vurgulamak gerekir. Demokrasi,

insan haklar›, ayr›mc›l›k, farkl›l›klara sayg›, paylafl›mc›l›k, çevreye

duyarl›k, aidiyet, çeflitlilik, cinsellik, cinsel sa¤l›k, cinsel kimlik gibi

konularda, davran›fl ö¤renme alan›nda bile yarat›lacak etkiler büyük

etkilerdir. Bu alanlardan önce toplumumuzda ö¤retilmeyen,

ö¤renilmeyen, ve bu do¤rultularda davran›fl beklenmeyen alanlard›r.

Aksine, pek çok hal ve flartta, bu bafll›klar›n öngördü¤ünün aksine

ö¤renmeler gerçekleflmekte ve aksine davran›fllar ödüllendirilmektedir.

Oysa bu alanlarda yeni bir ö¤renmenin gerçekleflmesi için önce

ö¤renilmemifl olmas› gereken temalar›n ö¤renilmemifl hallerine geri

dönülmesi (unlearn) gerekir. Kiflilerin etkileflim için gönüllü olarak bir

araya gelmeleri, bu ö¤renilmemifl hale geri dönmeyi sa¤layabilecek

önemli mekanizmalardan biridir.
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Dolay›s›yla, ö¤renme alan›nda gerçekleflen % 14,60 oran›ndaki etki ile

davran›fl alan›nda gerçekleflen % 5,30 oran›ndaki etki büyük katk›lard›r.

Üstelik bu oranlar›n gerçekte oldu¤undan daha yüksek oldu¤unu düflünmek

için de yeterince sebep bulunmaktad›r. En sade ifadesiyle, metodolojinin

de¤iflmez kurallar›ndan ikisi burada pekala çal›fl›yor olabilir: Bu kurallar›n

birincisi, üzerinde ölçüm yap›lan kat›l›mc›n›n ölçüm yapan kifliyi memnun

etmek için gösterebilece¤i çabad›r. ‹kincisi ise ölçümü yapan›n kiflinin

kendisini memnun etmek için gösterebilece¤i çabad›r. Her iki çaba biçimi

de evrensel olarak dünyan›n her köflesinde saptanmaktad›r.

Son tahlilde TOG’un topluma etkisini (ö¤renme ve davran›fl toplam›) %

10,68 olarak saptayabiliyoruz. Bu ise bir etki oran› olarak yüksek bir

orand›r. Kuflkusuz bu oran daha rafine çal›flmalarla optimize edilebilir.

Bu noktadan itibaren sadece de¤erlendirme çal›flmalar›n›n de¤il etkinin

de nitelik ve büyüklü¤ünün optimize edilmesi düflünülebilir. Bu çal›flmada

yap›lan meta analize göre TOG a¤›rl›kl› olarak “önce ö¤ren, sonra hayata

geçir” modelini benimsemifl görünmektedir. Oysa yine TOG bünyesinde

“ayn› anda yaflayarak ve kat›larak ve davranarak ö¤ren” modelinin de iyi

örnekleri bulunmaktad›r. Ancak bu ikinci modele iliflkin “nicel”

de¤erlendirmeler henüz yap›lm›fl de¤ildir. Görünen o ki bu konuda verilecek

stratejik kararlar, sadece proje de¤erlendirmelerini de¤il TOG’un etkisini

de nitelik ve nicelik olarak belirleyecektir.
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TOG Etki Araflt›rmas›n›n kapsam›, toplum gönüllüsü üniversiteli

gençlerle toplum gönüllüsü olmayan üniversiteli gençler aras›nda

belirli özellikler bak›m›ndan anlaml› derecede farkl›l›klar olufltu¤una

iflaret eden gözlemlerin ve ön bulgular›n ›fl›¤›nda belirlendi. Yaklafl›k

iki y›l boyunca sürdürülen haz›rl›k çal›flmalar›, TOG Etki Araflt›rma

Formu’nda yer alan maddelerin belirlenmesini kolaylaflt›rd›. Haz›rl›k

sürecine, do¤rudan TOG Etki Araflt›rmas›’n›n ön çal›flmas› olarak

planlanan odak grup çal›flmalar›yla bafllanm›fl Mart 2008’den

bafllayarak 11 düzenli odak grup çal›flmas› yap›lm›flt›r.  Ayn› dönemde

yerel ve ulusal proje gruplar›yla dan›flmanl›k oturumlar› yap›lm›flt›r.

Bu oturumlar›n bir k›sm› planl› ve yap›land›r›lm›fl bir k›sm› ise ihtiyaç

duyulan zamanlarda yar› yap›land›r›lm›fl olarak gerçekleflmifltir.

Haz›rl›k çal›flmalar›n›n di¤er önemli bir bölümünü ise TOG bünyesinde

düzenlenen çok say›da ve farkl› ba¤lamdaki çeflitli etkinlikler (atak,

konsey, koordinasyon toplant›s›) s›ras›nda gerçeklefltirilen yüzyüze

görüflmeler oluflturmufltur. Yar› yap›land›r›lm›fl ve yap›land›r›lmam›fl

görüflmeler nedeniyle dakik bir say› vermek mümkün de¤ilse de tüm

haz›rl›k süreci boyunca 11 yap›land›r›lm›fl odak grup çal›flmas›, 20’nin

üzerinde yerel ve ulusal proje dan›flmanl›k oturumu, ve 13 farkl›

etkinlik kat›l›m› gerçeklefltirilmifltir. Bu çal›flmalar s›ras›nda yaklafl›k

200 gönüllü ile teke tek yüzyüze görüflmeler yap›lm›flt›r. Tüm çal›flmalar

s›ras›nda do¤rudan temas edilen gönüllü say›s› 300’e yaklaflmaktad›r.

Bu say›lara yap›land›r›lmam›fl yüzyüze görüflmeler ve yap›land›r›lmam›fl

grup oturumlar› dâhil de¤ildir

TOG Etki Araflt›rma Formu’nun Oluflturulmas› ve Uygulanmas›

TOG Etki Araflt›rma Formu demografik bilgi maddeleri d›fl›nda 100

maddeden olufltu. Bu maddeler; benlik geliflimi, kiflileraras› iliflkiler,

sosyal geliflim, sosyal uyum ve uyma, özerklik, insiyatif kullanma, liderlik,

etkide bulunma, etki alt›nda kalma, kontrol, ba¤›ms›z karar alma, gibi

pek çok özelli¤i ölçmekte kullan›lan çeflitli ölçme araçlar›ndan seçilerek

derlendi. Bu seçme ve derleme, odak grup çal›flmalar› baflta olmak üzere

tüm haz›rl›k çal›flmalar› boyunca yap›lan yüzyüze ve grup çal›flmalar›ndan

elde edilen geri bildirimler do¤rultusunda yap›ld›. Baflka bir deyiflle, TOG

Etki Araflt›rma Formu’nda yer alana maddeler, gönüllü gençlerin kendilerinin

ölçülmesini uygun bulduklar› özellikleri ölçen maddelerden oluflturuldu.

Uygulama, tüm TOG çal›flanlar›n›n ve topluluklar›n›n iflbirli¤iyle, bas›l›

veya elektronik form üzerinden, 9 aya yay›lan bir sürede tamamland›.

*  Bu bölümde TOG’un gönüllü gençlere etkisini ilgilendiren yöntem bilgileri sunulmaktad›r. TOG’un topluma etkisiyle ilgili yöntem bilgileri bu bafll›kla
ilgili sonuçlar›n verildi¤i 4. Bölüm içinde aktar›lm›flt›r.

BÖLÜM V

YÖNTEM*

I. ÖN ÇALIfiMA
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*Bu çal›flman›n sonuçlar›n› de¤erlendirirken karfl›lafl›lan en büyük güçlük, Akran Grup örneklem büyüklü¤ünün TOG Grubu’na göre küçük kalm›fl olmas›d›r.
Karfl›laflt›rma grubu büyüklü¤ünün (Akran Grup), etkinin araflt›r›ld›¤› grubun (TOG Grubu) en az 1/3’ü kadar olmas› metodolojide genel kabul görmüfl bir
e¤ilimdir. Dolay›s›yla daha sonra yap›lacak tekrar ya da izleme çal›flmalar›nda karfl›laflt›rma grubun uygun büyüklükte elde edilmesine daha fazla dikkat
etmek yararl› olacakt›r.

**117 üniversitenin 4’ü KKTC’nin dört ilinde (Lefkofla, Girne, Gazima¤usa, Lefke) bulunan 4 üniversitedir. KKTC illeri tek il olarak kabul edilmifltir.
Dolay›s›yla, TOG Grubu’nda Türkiye’den kat›l›m sa¤lanan il say›s› 72’dir.

***73 üniversitenin 2’si KKTC’nin dört ilinde (Gazima¤usa ve Lefke) bulunan 2 üniversitedir. KKTC illeri tek il olarak kabul edilmifltir. Dolay›s›yla, Akran
Grup’ta Türkiye’den kat›l›m sa¤lanan il say›s› 48’dir.

II. ÖRNEKLEM

TOG Etki Araflt›rmas›’na toplam 2242 üniversiteli genç kat›lm›flt›r.

1944 genç üniversitelerdeki Toplum Gönüllüleri topluluklar› veya

kulüplerinin üyesidir. TOG üyesi gençler “TOG Grubu” olarak

adland›r›lm›flt›r. 298 genç ise bu gençlerin akranlar› olan ancak Toplum

Gönüllüleri topluluk veya kulüplerinin üyesi olmayan üniversitelilerdir.

Üye olmayan gençler “Akran Grup” olarak adland›r›lm›flt›r. Akran

Grup, TOG Grubu’nda gözlenmesi beklenen etkilerin belirlenmesini

sa¤layan zemin ölçülerin elde edildi¤i karfl›laflt›rma grubunu

oluflturmufltur.*

Karfl›laflt›rmalar›n nesnelli¤i, her iki grubun demografik özelliklerinin

benzerli¤inin kurulmas›yla sa¤lanm›flt›r. Her iki grubun demografik

özelliklerinin nesnel karfl›laflt›rmalara izin verecek benzerliklere sahip

oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Örneklemlere iliflkin bilgiler afla¤›da

özetlenmifltir.

TOG Grubu verileri 73 ildeki 117 üniversiteden**,  Akran Grubu verileri

ise 49 ildeki 73 üniversiteden***  elde edilmifltir.
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ABANT ‹ZZET BAYSAL ÜN‹VERS‹TES‹ (BOLU) 26 3

ADNAN MENDERES ÜN‹VERS‹TES‹ (AYDIN) 15 1

AFYON KOCATEPE ÜN‹VERS‹TES‹ (AFYONKARAH‹SAR) 20 3

AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹ (ANTALYA) 18 1

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ (ESK‹fiEH‹R) 76 18

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ 35 6

ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹ (ERZURUM) 25 6

BALIKES‹R ÜN‹VERS‹TES‹ 21 2

BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 21 2

CELÂL BAYAR ÜN‹VERS‹TES‹ (MAN‹SA) 18 3

CUMHUR‹YET ÜN‹VERS‹TES‹ (S‹VAS) 16 1

ÇANAKKALE ONSEK‹Z MART ÜN‹VERS‹TES‹ 23 1

ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ (ADANA) 40 5

D‹CLE ÜN‹VERS‹TES‹ (D‹YARBAKIR) 20 5

DOKUZ EYLÜL ÜN‹VERS‹TES‹ (‹ZM‹R) 90 18

DUMLUPINAR ÜN‹VERS‹TES‹ (KÜTAHYA) 21 2

EGE ÜN‹VERS‹TES‹ (‹ZM‹R) 68 9

ERC‹YES ÜN‹VERS‹TES‹ (KAYSER‹) 14 2

FIRAT ÜN‹VERS‹TES‹ (ELAZI⁄) 21 2

GALATASARAY ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 7 1

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 63 2

GAZ‹ANTEP ÜN‹VERS‹TES‹ 6 1

GAZ‹OSMANPAfiA ÜN‹VERS‹TES‹ (TOKAT) 7 1

HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 51 5

HARRAN ÜN‹VERS‹TES‹ (fiANLIURFA) 14 0

‹NÖNÜ ÜN‹VERS‹TES‹ (MALATYA) 16 1

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ 124 14

‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ 42 7

‹ZM‹R YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ 10 1

KAFKAS ÜN‹VERS‹TES‹ (KARS) 7 1

KAHRAMANMARAfi SÜTÇÜ ‹MAM ÜN‹VERS‹TES‹ 23 0

KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ (TRABZON) 24 3

KIRIKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ 10 2

KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 43 10

MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 83 9

MERS‹N ÜN‹VERS‹TES‹ 27 17

M‹MAR S‹NAN GÜZEL SANATLAR ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 11 3

MU⁄LA ÜN‹VERS‹TES‹ 31 14

ÜN‹VERS‹TELER TOG GRUBU AKRAN GRUP
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MUSTAFA KEMAL ÜN‹VERS‹TES‹ (HATAY) 47 2

N‹⁄DE ÜN‹VERS‹TES‹ 6 1

ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹ (SAMSUN) 29 6

ORTA DO⁄U TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 29 3

ESK‹fiEH‹R OSMANGAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 20 0

PAMUKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ (DEN‹ZL‹) 22 0

SAKARYA ÜN‹VERS‹TES‹ 72 7

SELÇUK ÜN‹VERS‹TES‹ (KONYA) 36 3

SÜLEYMAN DEM‹REL ÜN‹VERS‹TES‹ (ISPARTA) 25 2

TRAKYA ÜN‹VERS‹TES‹ (ED‹RNE) 36 7

ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ (BURSA) 39 3

YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 42 4

YÜZÜNCÜ YIL ÜN‹VERS‹TES‹ (VAN) 15 0

ZONGULDAK KARAELMAS ÜN‹VERS‹TES‹ 24 2

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ 1 0

AH‹ EVRAN ÜN‹VERS‹TES‹ (KIRfiEH‹R) 9 3

KASTAMONU ÜN‹VERS‹TES‹ 1 1

DÜZCE ÜN‹VERS‹TES‹ 2 2

MEHMET AK‹F ERSOY ÜN‹VERS‹TES‹ (BURDUR) 3 1

UfiAK ÜN‹VERS‹TES‹ 7 1

R‹ZE ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

NAMIK KEMAL ÜN‹VERS‹TES‹ (TEK‹RDA⁄) 6 1

ERZ‹NCAN ÜN‹VERS‹TES‹ 1 1

AKSARAY ÜN‹VERS‹TES‹ 8 0

G‹RESUN ÜN‹VERS‹TES‹ 5 0

H‹T‹T ÜN‹VERS‹TES‹ (ÇORUM) 1 3

BOZOK ÜN‹VERS‹TES‹ (YOZGAT) 14 6

ADIYAMAN ÜN‹VERS‹TES‹ 4 0

ORDU ÜN‹VERS‹TES‹ 4 0

AMASYA ÜN‹VERS‹TES‹ 3 2

KARAMANO⁄LU MEHMETBEY ÜN‹VERS‹TES‹ (KARAMAN) 3 0

A⁄RI ‹BRAH‹M ÇEÇEN ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

S‹‹RT ÜN‹VERS‹TES‹ 3 0

NEVfiEH‹R ÜN‹VERS‹TES‹ 2 0

KARABÜK ÜN‹VERS‹TES‹ 3 0

K‹L‹S 7 ARALIK ÜN‹VERS‹TES‹ 4 0

ÇANKIRI KARATEK‹N ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

B‹LEC‹K ÜN‹VERS‹TES‹ 12 0

KIRKLAREL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 2 1

MUfi ALPARSLAN ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

BATMAN ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0
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BARTIN ÜN‹VERS‹TES‹ 4 0

BAYBURT ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

GÜMÜfiHANE ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

I⁄DIR ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

TUNCEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 1 0

YALOVA ÜN‹VERS‹TES‹ 6 0

ATILIM ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 3 1

BAHÇEfiEH‹R ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 1 0

BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 9 3

BEYKENT ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 1 0

B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 18 1

ÇA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ (MERS‹N) 11 0

ÇANKAYA ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 9 0

FAT‹H ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 3 11

HAL‹Ç ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 4 0

IfiIK ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 1 0

‹STANBUL B‹LG‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 17 1

‹STANBUL KÜLTÜR ÜN‹VERS‹TES‹ 4 0

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 5 1

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 2 2

MALTEPE ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 3 0

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 1 0

YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 20 2

‹ZM‹R EKONOM‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 4 2

‹STANBUL T‹CARET ÜN‹VERS‹TES‹ 7 0

UFUK ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 1 0

YAfiAR ÜN‹VERS‹TES‹ (‹ZM‹R) 5 2

OKAN ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 6 1

‹STANBUL AYDIN ÜN‹VERS‹TES‹ 4 0

TOBB EKONOM‹ VE TEKNOLOJ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ (ANKARA) 4 1

‹STANBUL AREL ÜN‹VERS‹TES‹ 1 1

‹ZM‹R ÜN‹VERS‹TES‹ 2 0

ÖZYE⁄‹N ÜN‹VERS‹TES‹ (‹STANBUL) 2 0

GEL‹fi‹M E⁄‹T‹M, KÜLTÜR, SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET VAKFI (‹STANBUL) 1 0

DO⁄U AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹ (KKTC-GAZ‹MA⁄USA) 8 1

G‹RNE AMER‹KAN ÜN‹VERS‹TES‹ (KKTC-G‹RNE) 1 0

LEFKE AVRUPA ÜN‹VERS‹TES‹ (KKTC-LEFKE) 2 1

ULUSLARARASI KIBRIS ÜN‹VERS‹TES‹ (KKTC-LEFKOfiA) 1 0

BEL‹RT‹LMEM‹fi 37 23

TOPLAM 1944 298
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Örneklemin STK Üyeli¤i*

 * Akran Grubu’nda sadece 2 STK üyeli¤ine rastlanm›flt›r, bu nedenle grafik sonuç verilmemifltir.
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