Türkiye Kardeşleri Yurtiçi Değişim Programı
2016 Etki Raporu

Türkiye Kardeşleri Yurtiçi Değişim Programı ilk defa pilot olarak
2015 yılının Haziran ayında Sakarya, Bitlis ve Adana illerinden
21 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.
2016 yılında ise 19-30 Ekim 2016 tarihleri arasında 7 ilden 60
öğrenci ve 15 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Adana Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi: 10 öğrenci 3
öğretmen
Antalya Alanya Türkler IMKB Sosyal Bilimler Lisesi: 10 öğrenci 2
öğretmen
Rize Fındıklı Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi: 10 öğrenci 2
öğretmen
Adapazarı- Enka Okulları: 10 öğrenci 2 öğretmen
Uşak Lisesi: 6 öğrenci 2 öğretmen
Eskişehir Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi: 7 öğrenci 2
öğretmen
Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi: 7 öğrenci 2 öğretmen

«İyi ki dahil olmuşum!»
İrem (Sakarya’dan Alanya’ya gitti.)

Her okul hem göndermiş hem de farklı bir ilden gelen öğrencileri
konuk etmiştir. Öğrenciler şehirlerde onları konuk eden ailelerle
birlikte üç ana faaliyette bulunmuşlardır;
Eğitim Etkinliği: Öğrencilerin ve konuk eden ailelerin iletişim ve
adaptasyon yetkinliklerini ve sosyal becerilerini geliştirecek
eğitimler uzmanlarımız tarafından sunulmaktadır.

Kültürel Etkinlik: Öğrenciler bulundukları bölgeleri daha iyi
tanımak adına tarihi ve kültürel yerlere ziyaretlerde bulunarak
yerel kültürü tanıyabilecekleri faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.
ToplumHizmeti Etkinliği: Öğrenciler topluma katkı sundukları
gönüllü bir faaliyette bulunmuşlardır. Bu faaliyetler arasında engelli
veya yaşlıların merkezlerini ziyaret etme, yerel sivil toplum
kuruluşlarıyla buluşma, okul boyama, çocuklarla etkinlikler gibi
aktiviteler yer almaktadır.

«Hayatımda ilk defa halı dokudum. İlk ilmeğimizi bize hediye ettiler. Hatıra olarak saklayacağım.»
Tuğçe (Zonguldak’tan Uşak’a gitti)

Program sırasında ve sonrasında sosyal medya, dijital ve
geleneksel medyada çok sayıda haber yer aldı. Bu haberler ve
içerikler ile binlerce kişiye erişildi. Sosyal medya ile 50.000’in
üzerinde kişiye erişilmiştir.

«Coğrafi ayrımların ve kültürel farklılıkların dostluğa ve kardeşliğe engel olmadığını gördüm.»
Melike (Alanya’dan Rize’ye gitti)

Türkiye Kardeşleri Programı tamamen bireysel
bağışlar ve kurumsal desteklerle
yürütülmüştür. Tüm öğrenciler tam burslu bir
şekilde programa katılmışlardır.
Program sırasında okul, belediye ve
hayırseverlerden ayni destekler alınmıştır. Ayni
kurum desteklerinin yaklaşık maddi karşılığı
5000 ₺ ‘dir.

«Bu programın sürmesi için gönüllü olarak destek vermeye hazırım!»
Şakir (Adana’dan Sakarya’ya gitti.)

Program Kazanımları - Öğrenciler
•
•
•
•
•
•

Ailesinden uzakta yaşama deneyimi
Yeni kültürleri tanıma ve arkadaşlar edinme
deneyimi
Kardeşlik duygusunda artış
Farklılıklara dair önyargılarda azalma
Toplumsal farkındalık
Özgüvenlerinde, sosyalleşme ve iletişim
becerilerinde artış

«Farklılıklara daha fazla saygı duymayı öğrendim.»
Berkay (Adana’dan Uşak’a gitti.)

Program Kazanımları - Öğretmenler
«30 yaşında bir öğretmenim. Çocuklara önyargılı
olmayın derken kendi önyargılarımı fark ettim ve ne
kadar anlamsız olduğunu anladım.»
Mehmet (Alanya’dan Rize’ye gitti)
Programa katılan öğretmenler hem değişim bölgelerine gittiler
hem de program sonunda İstanbul’da gerçekleşen zirvede özel
bir eğitim ve değerlendirme programına katıldılar. Öğretmenler
öğrencilerde olduğu kadar kendilerinde de olumlu anlamda
değişimler farkettiklerini ifade ettiler. Bu değişimlerin başlıcaları
şunlardır;
•
•
•
•

•
•

Önyargıların kırılması
Geleceğe dair daha umutlu olma
Özgüven oluşumu ve iletişim becerilerinin gelişimi
Kendi öğrencileriyle okul dışında birebir iletişim , yakından
tanıma fırsatı ve güçlenen iletişim
Farklı şehirler, okullar, öğretmenler, öğrenciler, öğretim
materyal ve yöntemleriyle tanışıklık
Sosyal sorumluluk , gönüllülük bilinci ve mutluluk

«Bu proje genişleyerek büyümelidir. Programla
ülke içindeki farklı yerlerdeki kişilerin birbirlerine
dönük önyargıları kırılabilir.»
Hatice (Adana’dan Sakarya’ya gitti)

Program Kazanımları - Aileler
Gönderen
•

•
•

Çocuklarında değişim ve gelişim, çocuklarının kendilerini ifade
etme, kendi başlarına yaşamda ayakta kalma becerilerinde artış
Misafirperverlik, özgüven, anlayış, gönüllüye güven gibi duygu ve
değerlerde artış
Kendilerinin başka ailelerle kıyaslanma ihtimalini sevgi ve saygı
çerçevesinde kabul etme

Misafir Eden
•
•
•

Farklı (kültürden) bir çocukla tanışma ve ondan bir şeyler
öğrenme
Misafirperverlik, hoşgörü, sorumluluk gibi duygu ve değerlerde
artış
Farklılıklara dair önyargıların azalması, iletişim ve empati
becerilerinde artış

«Sanki o ailede doğmuş gibiydim»
Göktuğ (Adana’dan Sakarya’ya gitti)

Program sonrasında değerlendirme anketleri oluşturulmuştur. Program sadece katılımcıya değil gönderen ve konuk
eden ailelere, öğretmenlere, yereldeki okullara ve program süresince destek sunan gönüllülere de dokunmuştur.
Programı izleyen hafta tüm okullara birer paket gönderilmiştir. Pakette katılımcılara sertifika, program afişi ve her bir
konuk eden aileye özel teşekkür mektubu ile geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş hediye defter yer almıştır.
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