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Bu yayının içeriği sadece, 
Türkiye’de faaliyet gösteren
İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği 
ile Romanya’da faaliyet gösteren 
Kadınlar için Eşit Fırsatlar Vakfı’nın 
(Fundatia Şanse Egale Pentru Femei) 
sorumluluğu altında olup hiçbir 
şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıtmamaktadır.

“Saygın Bir Yaşam için İstihdam ve 
Güvenceye Adım” Projesi 

Avrupa Komisyonu tarafından
“Katılım Öncesi Süreçte 

Sivil Toplumun Güçlendirilmesi
STK Hibe Programı-Kadın Haklarının 
Korunması ve Geliştirilmesi Bileşeni” 

çerçevesinde desteklenmektedir. Bu yayın, 
Avrupa Birliği’nin desteği ile hazırlanmıştır.
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1. ÖNSÖZ

‘Sürdürülebilir Kalkınma’, literatüre girdiğinden beri, yoksulluğun 
tanımı da değişmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Daha önceden “yetersiz 
gelir düzeyi” olarak tanımlanan yoksulluk, son zamanlarda yetersiz 
beslenme, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı sistemlerine ve eğitim, 
sağlık gibi hizmetlere erişimin olmaması, katılımcı demokrasideki 
eksiklikler, insan hakları ve özgürlüklerden yoksun olunması unsurlarını 
da kapsamına almıştır. Bilinen bir gerçektir ki ‘sürdürülebilirlik’ dikkate 
alınmadan planlanan ekonomilerde, gelişme süreci içinde yoksullaşmak 
en muhtemel sonuçlardan birisidir. Bu nedenle, bir ülke ekonomik 
göstergeleri itibariyle ne kadar gelişmiş gözükürse gözüksün, eğer bu ülke, 
vatandaşlarının sosyal, kültürel ve siyasi haklarına önem atfetmiyorsa, bu 
ülkenin yoksul olduğu söylenebilir.

Bir ülkede ‘Sürdürülebilir Kalkınma’nın inşasının en iyi yolu, öncelikle 
her bireyin faydalanabildiği ve erişim hakkının olduğu bir eğitim yapısı 
inşa etmektir. Öngörülen bu sistem inşasının, ‘hayatboyu öğrenme’ 
kavramı üzerine kurulması da oldukça önemlidir. Hayatboyu öğrenim, 
bireylerin profesyonel ve kişisel faaliyetlerinde üretkenliklerinin artırması 
ve bilgi toplumunun bir parçası olarak küreselleşen yaşamlarındaki 
ihtiyaçları için yeni kabiliyetler geliştirebilmeleri için bir zorunluluktur. 
Hayatboyu öğrenme, üretimin en önemli kaynağı olan insanın toplam 
yaşam kalitesini yükseltmek açısından da önemlidir. Avrupa Birliği 
(AB) hayatboyu öğrenme kavramını yaygınlaştırmak ve uygulamaya 
geçirebilmek için birçok finansal kaynağı kullanıma açmıştır. Hayatboyu 
öğrenme kadar toplumsal ‘Cinsiyet Eşitliği’ de AB tarafından korunan bir 
hak, ortak bir bireysel değer ve AB’nin büyüme, istihdam ve toplumsal 
birlik hedeflerini sağlamak için gerekli bir koşul olarak görülmektedir. 
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Bu çerçevede; projenin başvurucu kurumu İş ve Meslek Sahibi Kadınlar 
Derneği olarak bizler, Avrupa Birliği’nin “Katılım Öncesi Süreçte Sivil 
Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı- Kadın Haklarının 
Korunması ve Geliştirilmesi Bileşeni” hibe desteği ile hayata geçirdiği-
miz “Saygın Bir Yaşam için İstihdam ve Güvenceye Adım - PEARL” isim-
li projeyle; aile sevgisinden ve ilgisinden uzak olarak, yetiştirme yurt-
larında yaşamlarını sürdüren kız çocuklarının, hayata başlangıç yaptığı 
dönemlerde, kendileri ile aynı yaşta olan hemcinslerinden daha dezavan-
tajlı bir konuma düşmelerini engellemek amacıyla, geleceğin işkadınları 
olarak aktif iş yaşamına katılmalarını desteklemeyi hedefledik. 

Geçtiğimiz bir yılın ardından başarıyla sona erdirdiğimiz, PEARL 
Projesi vesilesi ile öncelikle, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın Nimet Çubukcu, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Kurdoğlu, 
Meclis Üyesi Sayın Fatma Şahin, T.C. Başbakanlık Sosyal hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Müdür Yardımcısı Sayın Nurdan 
Tornacı, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Genel 
Müdürü Sayın Ayşen Gürcan ve T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü İstihdam ve Girişimcilik Birimi Başkanı Sayın Fatma 
Karakoç’a, yapmış oldukları büyük katkılardan dolayı teşekkür etmek 
isterim.  

Ayrıca, PEARL Projesi’nin iştirakçi kuruluşlarının yöneticileri olarak 
T.C Başbakanlık SHÇEK Atatürk Çocuk Yurdu Müdürü Sayın Ramazan 
Akbulut, Müdür Yardımcıları Sayın Sayın Birgül Çelik Gökyıldırım ve 
Sayın Murat Şanlı ve kurum öğretmenlerinden Sayın Meltem Keskin’e 
teşekkür ederim. Yine projenin iştirakçi kurumu olan Keçiören Halk 
Eğitim Merkezi Müdür’ü Sayın Aliz Öz, Müdür Yardımcısı Sayın Arzu 
Avcı ve Teknik Müdür Yardımcısı Sayın Şevket Adıgüzel’e; kurum 
tarafından görevlendirilen eğitmenlerden Sayın Rahil Karabal, Sayın 
Rasim Erol, Sayın Mine Gümüşkan İnal, Sayın Kutay İlim, Sayın Ayşe 
Temiz, Sayın Gülay Çiftçi ve Sayın Emine Tanrıverdi’ye vermiş oldukları 
mesleki eğitimlerin yanı sıra, sorumluluk, çalışma disiplini ve etik 
algıları açısından örnek alınacak eğitmenler ve yöneticiler oldukları için 
teşekkürlerimi bildirmeyi borç bilirim. 

Proje iştirakçisi kurumlardan Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası’nı temsilen eğitimler veren Sayın Fikret ve İnci Yılmaz’a, Ankara 
Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM) müdürü Sayın Çağrı Erhan, AB Uzmanı Sayın Erhan Akdemir 
ve projenin alan çalışmalarından sorumlu sosyolog Sayın Özgür Arun’a 
teşekkür ederim. 
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Ayrıca Sayın Rezan Şüküroğlu, Sayın Ayşe Berberoğlu, Sayın Özlem 
Urgancıoğlu, Sayın Şebnem Urgancıoğlu, Sayın Nilgün Ohri, Sayın 
Rengin Saltık, Sayın Elif Topkaya Sevinç, Sayın Aysun Tütüncü, Sayın 
Serap Çuhadaroğlu, Sayın Selcan Özcan, Sayın Aynur Şahin, Sayın Aysel 
Kaba ve İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nin tüm diğer üyelerine 
PEARL Projesi’ne sağladıkları destekler için teşekkür ederim. 

Projenin finansal yönetimi için Sayın Levent Görk, Sayın İrfan ve Sayın 
Gülsuna Doğanoğlu’na, Proje Asistanı Sayın Ayşegül Tekin’e, proje 
yönetiminin tüm aşamalarında vermiş olduğu değerli destek ve katılımları 
için Proje Danışmanı Sayın Ela Gökalp’e en derin teşekkürlerimi 
sunarım.

Son olarak, kız çocuklarımıza staj imkanı sağlayan Nil Güzellik Salonu, 
Ankara Camcılar Odası, Kafe’s Fırın’a ve staj imkanı kadar projemizin iki 
faydalanıcısı çırak olarak işe aldığı için Fix Kuaför Salonu’na; PEARL 
Projesi’ne bağış katkıları için Depa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ve 
Süleyman İshakol Boya Sanayi A.Ş.’ye proje ekibi adına teşekkürü borç 
bilirim.

Arzu ÖZYOL*

PEARL Projesi Koordinatörü

* Arzu Özyol, Ela Gökalp ve Özgür Arun, bu projenin uygulama, alan araştırması ve bu yayının 
hazırlanması aşamalarına bilimsel katkıda bulunmuşlardır.
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2. GİRİŞ: PEARL PROJESİ ÜZERİNE

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, Avrupa Birliği’nde gözetilen temel bir hak, 
ortak bir değer ve AB’nin büyüme, istihdam ve toplumsal bütünlük hedef-
lerinin gerçekleşmesi bakımından gerekli bir koşuldur. Büyük Avrupa 
Projesi’nin, 1957 yılında, şekillenmesi ile birlikte, kadın-erkek eşitliği konu-
su tartışılmaya başlanmış ve aradan geçen 50 yılı aşın süre boyunca da önem-
li gelişmeler kaydedilmiştir.  

Türkiye açısından büyük önem taşıyan AB üyeliği, ülkemizde yaşayan kadın-
lar açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu bağlamda, katılım öncesi 
süreçte, güvenceye alınan ve alınacak olan haklar ve bu hakların korunması 
için oluşturulacak yeni mekanizmalar ile mevcut mekanizmaların iyileştiril-
mesi, bugüne dek karar mekanizmalarında ve politik süreçlerde ikinci plana 
atılan ‘kadın’ konusunun görünürlüğünü ve hak ettiği önemi kazanmasını 
sağlayacaktır.

Bu çerçevede; projenin başvurucu kurumu İş ve Meslek Sahibi Kadınlar 
Derneği olarak Avrupa Birliği’nin “Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun 
Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı- Kadın Haklarının Korunması ve 
Geliştirilmesi Bileşeni” adı altında sağladığı hibeyi en iyi şekilde değerlen-
dirmek için şu anda kitapçığını incelediğiniz Saygın Bir Yaşam için İstih-
dam ve Güvenceye Adım- PEARL isimli projeyi hayata geçirdik. 

Yukarıda sözü geçen program, STK’lara, kadınların istihdama ulaşımının 
ve girişimcilik fırsatlarının, yerel ve ulusal karar-verme organlarında kadın 
temsilinin ve katılımının, son olarak da kadın hakları konusunda toplum-
da bilinçlendirmenin artırılmasını hedef alan faaliyetleri desteklemek için 
küçük hibeler vererek, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygın-
laştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede PEARL 



12
“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI

Projesi’nin nihai hedefi de “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının 
büyük önem taşıdığının bilinci içerisinde, aile sevgisinden ve ilgisinden 
uzak olarak, yetiştirme yurtlarında yaşamlarını geçiren kız çocukların, haya-
ta başlangıç yaptığı dönemlerde, kendileri ile aynı yaşta olan hemcinslerin-
den daha dezavantajlı bir konuma düşmelerini engellemek amacıyla, gele-
ceğin işkadınları olarak aktif iş yaşamına katılmalarını desteklemek” olarak 
belirlenmiştir.  

Projemizin özel amaçları ise “75 kız öğrencinin istihdam edinebilirlikleri-
nin arttırılması, meslek eğitimine yönlendirilmeleri ve özgüven sahibi iyi 
birer dünya vatandaşı olabilmeleri için gerekli formasyonu kazanmalarının 
sağlanması”; “bir ülkede sürdürebilir kalkınmayı yakalamanın en önemli 
unsurlarından birinin o ülkede cinsiyet eşitliği sağlanması olduğunun bilin-
cinde olan kuruluşların sayısının arttırılması”; “diğer kurumlarda benzer 
uygulamayı yapmak amacıyla harekete geçecek kurum ve kuruluş sayısının 
arttırılması” ve “Programın, Türkiye’deki yetiştirme yurtlarında uygulan-
masının sağlanması ve yetiştirme yurtlarına sürekli eğitim merkezi formas-
yonu kazandırılması” olarak tanımlanmıştır.

Bu amaçlara ulaşmak için İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nin koordi-
natörlüğünde, Proje’nin Romanya ortağı “Kadınlar için Eşit Fırsatlar Vakfı 
(Fundatia Şanse Egale Pentru Femei) ile projenin iştirakçi kuruluşları olan 
“T.C. Başbakanlık SHÇEK Atatürk Çocuk Yuvası”, “Ankara Üniversitesi 
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi-ATAUM”, “Keçiö-
ren Halk Eğitim Merkezi” ve “Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası” 
işbirliği yapmışlardır. 

Projemizin hedef kitlesi Atatürk Çocuk Yuvası’nda yaşamını sürdüren 13-18 
yaş grubuna mensup 75 kız öğrenci ve Romanya’da aynı durumda bulunan 
75 kız öğrenci olarak belirlenmiştir. Öte yandan, nihai faydalanıcıları “yetiş-
tirme yurtlarında yaşamlarını sürdüren ve 13-18 yaş grubuna mensup yak-
laşık 300 kız öğrenci”, “Atatürk Çocuk Yuvası ve diğer yetiştirme yurtları” 
ve “Program kapsamına giren ilgili kurum ve kuruluşlar” olarak tanımlan-
mıştır.

PEARL Projesi’nin ana faaliyetlerine bakıldığında, Ön Hazırlık ve Araş-
tırma Faaliyetleri kapsamında Türkiye ve Romanya’da PEARL Projesi’nin 
hedef kitlesi olarak tanımlanan yetiştirme yurtlarında kalan 13-18 yaş arası 
kız çocukları için mevcut durum analizi yapılarak, uygulanan ‘ilk-test’ ile 
proje kapsamında verilen eğitimler öncesindeki ülkesel durum, projede belir-
lenen örneklem üzerinden tespit edilmiştir. Projede, Romanya’da yetiştirme 
yurtlarında yaşayan kız çocukları dışındaki ikinci kontrol grubu yetiştirme 
yurdunda yaşayan hedef kitlenin aksine aynı yaş grubundaki olup aileleri 



“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI 13

ile yaşayan kız çocuklarıdır. Bu şekilde 2 kontrol grubuna ve hedef kitleye 
ilişkin nicel araştırma tekniğinin benimsendiği anket uygulamaları ‘ilk-test’ 
başlığı altında tamamlanmıştır.  

Öte yandan, PEARL Projesi kapsamında hedef kitleye verilen eğitimler 
sonrasındaki değişimi ölçebilmek için tüm eğitimlerin tamamlanmasından 
sonra ‘ilk-test’ uygulaması yapılan ve aynı zamanda PEARL Projesi’nin mes-
leki ve formasyon eğitimlerine katılan kız çocuklarına ‘son-test’ uygulaması 
yapılmış ve 5. Bölüm altında sunulan alan çalışması raporu hazırlanmıştır. 

Projemiz ile 13-18 yaş grubunda olan ve yaşamlarını yetiştirme yurdunda 
sürdüren genç kızlara çok yönlü bir destek programı öngörülmüştür. Prog-
ramın ana bileşenlerini, genç kızların istihdam edinebilirliklerinin arttırıl-
masına yönelik olarak planlanmış, öz güven geliştirmelerini sağlayacak ve 
aktif vatandaşlık bilinçlerini güçlendirecek unsurlarla desteklenmiş mesleki 
eğitim programları, psikolojik destek paketleri, danışmanlık hizmetleri ve 
sosyal faaliyetler oluşturmaktadır. Böylece, ‘İnsan Hakları’, ‘Sosyal Adalet’ 
ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ gibi evrensel ilkeler doğrultusunda belirle-
nen, psikolojik ve sosyal olarak desteklenen ve eğitimler yoluyla kapasiteleri 
geliştirilen genç kızlar için istihdamda eşit fırsatlar yaratılacak ve gençlerin 
geleceğe yönelik beklentilerinin arttırılarak vizyonlarının da genişletilmesi 
amaçlanmıştır.

Bu düşünce ile, Projemiz kapsamında Ankara’nın en büyük yetiştirme yurdu 
olan Atatürk Çocuk Yuvası’na 4 adet mesleki eğitim atölyesi kurulmuş, mev-
cut iki mesleki eğitim atölyesine ekipman desteği sağlanmıştır. Bu atölye-
ler, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği ve Atatürk Çocuk Yuvası arasında 
imzalanan bir protokol ile Yuva’nın demirbaşı haline getirilmiştir. Bu atöl-
yelerde, Atatürk Çocuk Yuvası’nda yaşayan kız çocuklarımız aktif vatandaş-
lık ve özgüven eğitimlerinin yanında bir yıl boyunca 7 ayrı meslek dalında 
ve 12 başlık altında eğitimler almışlardır.  Bu eğitim başlıkları: “Serigrafi 
Eğitimi”, “Soğuk Mutfak Eğitimi”, “Sıcak Mutfak Eğitimi”, “Pastacılık Eği-
timi”, “Kuaförlük Eğitimi”, “Cilt Bakımı ve Makyaj Eğitimi”, “Manikür ve 
Pedikür Eğitimi”, “Çerçevecilik Eğitimi”, “Bilgisayar Kullanımı ve Internet 
Eğitimi”, “Bilgisayar Destekli Grafik Eğitimi”, “Bilgisayar Web Tasarımı 
Eğitimi” ve “Gelin Başı ve Buket Yapımı Eğitimi” dir. Bu mesleki eğitimler, 
proje iştirakçisi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Halk Eğitim Merkezi 
tarafından projemiz için görevlendirilen öğretmenler tarafından verilmiş ve 
eğitimler sonucunda başarılı olan çocuklarımız Milli Eğitim Bakanlığı onay-
lı mesleki eğitim kurs bitirme sertifikalarını almışlardır.

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, hibenin sona ermesinin ardından, 
Ankara’daki diğer yetiştirme yurtlarındaki genç kızlara yönelik pilot uygu-
lamalarına devam edecek ve her yıl yoğun talep alan 2 farklı meslek dalında, 
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20 genç kızın eğitim almasını sağlayacaktır. Verilen eğitimlerin çoğu, atölye 
çalışması gerektirdiğinden ve bu atölyelerin proje kapsamında oluşturdu-
ğundan, uygulamaların hibenin sonlanmasının ardından devamı kolaylaşa-
caktır. Ayrıca, eğitimlerin, Halk Eğitim Merkezleri’nde görevli öğretmenler 
tarafından veriliyor olması ekonomik sorunları büyük ölçüde ortadan kaldı-
racaktır. Gönüllü olarak sağlanan hizmetler, hibenin sonlanmasının ardın-
dan verilmeye devam edecek, her yıl talep doğrultusunda açılacak eğitimlere 
ilişkin sarf malzemeleri ise, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nin kendi 
kaynaklarından karşılanacaktır. 

Eğitimlerin yanı sıra sunulan Danışmanlık hizmetleri ile kapsamında genç-
lerin içinde bulundukları durumu içselleştirerek kendilerine sunulan bu 
hizmetleri kullanarak avantajlı bir konuma geçmenin yollarını göstermek, 
hayatlarına ilişkin hedefler koymalarını sağlamak ve bunlara ulaşmak için 
gereken gücü kazanmaları için rehberlik yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda, uzman bir ergen psikologu Atatürk Çocuk Yuvası’na düzenli 
ziyaretler gerçekleştirerek, hedef kitleye birebir danışmanlık desteği sağla-
mıştır.

Öte yandan Kariyer Danışmanlığı hizmetleri kapsamında yer alan Kariyer 
Planlama başlığı altında toplam 256 saat boyunca, grup çalışmaları ve birey-
sel görüşmeler çerçevesinde gençlerin geleceklerini planlamalarını kolay-
laştırmak amacıyla danışmanlık sunulmuştur. Bu faaliyetler sırasında hedef 
kitlenin özendiği ‘hemşirelik’, ‘polislik’, ‘öğretmenlik’ - ‘oyunculuk’ gibi 
meslek dallarına öncelik verilmiştir. 

Sosyal Pazarlama Faaliyetleri ile faydalanıcılarla karşılıklı iletişimi sağlamak 
ve sürekli kılmak, önleyici stratejiler oluşturmak ve projeye katılımı arttıra-
rak verilecek hizmetin altyapısının güçlendirmek amacıyla, staj imkânları, 
ödül uygulamaları ve ürün pazarlama gibi çeşitli sosyal aktiviteler öngörül-
müştür.  Bu bağlamda; tiyatro, sinema, konser ve kent içi gezileri, eğitim-
lerde en başarılı olan 12 kız çocuğuna Safranbolu Haftasonu Tatili, kadın 
parlamenterlere ziyaretler, başarılı model kadınlarla söyleşiler gerçekleşti-
rilmiştir.  

Ayrıca, mesleki eğitimlere paralel olarak, bu eğitimlerde başarılı olan öğren-
cilerin proje kapsamında anlaşma yapılan kurumlarda staj yapması sağlan-
mıştır. PEARL Projesi kapsamındaki stajlar ile mesleki eğitimlerin pekişti-
rilmesi ve başarılı öğrencilerin teşviki sağlanmıştır. Keçiören Halk Eğitim 
Merkezi ve Atatürk Çocuk Yuvası tarafından Kuaförlük Eğitimi’nden 3, Cilt 
Bakımı Eğitimi’nden 3, Çerçevecilik Eğitimi’nden 2 ve Mutfak Eğitimi’nden 
3 olmak üzere 11 kız öğrenci staj yapmıştır. Stajlar sırasında şu ana dek kay-
dedilen en büyük başarı hedef kitle kız çocukları içinde yer alan 2 öğrencinin 
staj yaptığı kurum tarafından çırak olarak istihdam edilmek istenmesidir.  
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Son olarak, ana faaliyetler arasında yer alan Yaygınlaştırma ve Sürdürüle-
bilirlik faaliyetleri ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin; insan hakları, sosyal 
adalet ve demokratik temsil meselesi olduğunun ve bu kavramın ekono-
mik kalkınma düzeyinin yükselmesi ve kişiler arasında toplumsal barışın 
sağlanması açısından da büyük önem taşıdığına ilişkin toplumsal duyarlı-
lık yaratılması amaçlanmıştır. Sürdürebilirlik Faaliyetleri ile ise yetiştirme 
yurtlarında gerçekleştirilen bu projenin hibenin sonlanmasının ardından 
devamının sağlanması ve uygulamanın farklı yurtlarda da gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu faaliyet başlığı altında, lobi faaliyetleri yürütülmüş, 
hedef kitlenin ürettiği ürünleri satabildiği kermes boyutu da olan 2 panel 
ve projenin sonuçlarının paylaşıldığı bir kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş, 
projenin poster, broşür ve elinizde tuttuğunuz kitapçığı basılmıştır. 

Yukarıda sayılan ana faaliyetler altında PEARL Projesi beklenilen sonuçlara 
ulaşmayı başarabilmiştir. Bu bağlamda Atatürk Çocuk Yuvası’nda yaşayan 
75 kız öğrencinin eğitim faaliyetlerinden faydalanarak istihdam edinebilir-
liklerinin arttırılması ve meslek eğitimine yönlendirilmesi, bazı faydalanı-
cının işe yerleştirilmesi ve özel eğitim metodolojisi ile 75 kız öğrencinin öz 
güven sahibi ve iyi birer dünya vatandaşı formasyonu kazanmasına katkı 
sağlanmıştır.  

Her ne kadar AB’ye uyum sürecinin, kamu alanında yarattığı olumlu etki 
sonucunda, yetiştirme yurtlarında verilen hizmetler anlamında, olumlu 
adımlar atılıyor olsa da, devletin kısıtlı bütçesi başta olmak üzere çeşitli 
nedenlerle, alınması gereken çok önlem olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu bağlamda, devlet mekanizmasının sivil toplumla omuz omuza çalışarak 
emeği ve maliyeti paylaşması gerekmektedir. 
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3. PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ

3.1. PROJE ORTAKLARI

3.1.1. İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ   
(TÜRKİYE, BAŞVURUCU VE PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM)

Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Fede-
rasyonu (International Federation of Business and 
Professional Women) Ağustos 1930’da, Cenevre’de 
Dr. Lena Madesin Philips önderliğinde ekonomik, 
sosyal ve siyasi yaşamdaki kadınların eşit fırsat-

lar elde etmelerine yardımcı olmak, sosyal statülerini yükseltmek ve maruz 
kaldıkları ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacıyla biraraya gelen yetenekle-
rini ve güçlerini birleştiren profesyonel kadınlar ve işkadınları tarafından 
kurulmuştur. 1930 yılında, Avrupa’nın 16 ülkesinde yapılanarak uluslararası 
bir boyu kazanan kuruluş, bugün, 5 kıtada ve 100 kadar ülkede yapılanarak, 
bugün 50.000 üyesi ile dünyanın en güçlü kadın organizasyonları arasındaki 
yerini almıştır.  

BPW International’ın genel amaçları arasında ekonomik, sosyal ve siyasi 
yaşamdaki kadınların eşit fırsatlar elde etmelerine yardımcı olmak, sosyal 
statülerini yükseltmek ve maruz kaldıkları ayrımcılığı ortadan kaldırmak 
amacıyla bir araya gelen yeteneklerini ve güçlerini birleştiren profesyonel 
kadınlar ve işkadınlarından oluşmaktadır. Derneğin ana amaçları kadınla-
ra okuma-yazma eğitimi, mesleki eğitim ve ileri düzeyde eğitim verilmesi 
ve kadınların aldıkları bu eğitimleri diğer kadınlar yararına kullanmalarını 
sağlamak, kadınların iş, ticaret ve ekonomik yaşamdaki konumunu güçlen-
dirmek, kadınlara yerel, ulusal, uluslararası alanlarda sorumluluk bilinci 
aşılamak ve bu alanlarda kadınları sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik 
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etmek ve kadınların iş ve profesyonel yaşamda yüksek standartlarda çalış-
malarını sağlamaktır. BPW International, tüm bu amaçların kadın ve erkek 
arasındaki ortaklığa hizmet edeceğine inanmaktadır. 

Kurum, aynı zamanda profesyonel kadınlar ve işkadınlarının görüşlerinin 
uluslararası örgüt ve ajanslarda sözcülüğünü ve savunuculuğunu başarıyla 
yürütmektedir. Kuruluşun felsefesi kısaca kadının dünya çapında ekonomik 
bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olmak ve kadın sorunlarının çözüm-
lenmesine yönelik güçlü bir lobi oluşturmaktır.

BPW International, benzer kültür ve dillere sahip kadınlar arasında bölge-
sel iletişim ağları kurmakta, dünya çapındaki BPW temsilcilikleri arasında 
koordinasyonu sağlamakta ve üyeler arasında güçlü bir ağ yapısını oluş-
turmaktadır. Kuruluş aynı zamanda, uluslararası düzeyde çeşitli alanlarda 
çalışma komiteleri oluşturmakta, kadın-erkek eşitliğine yönelik referans 
kurum niteliği taşımakta, liderlik deneyimi, kariyer gelişimi, kişisel gelişim, 
topluluk bilinci ve uluslararası ilişkilerdeki deneyimlerini kadınlarla paylaş-
maktadır. Başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği 
olmak üzere, birçok uluslararası örgüt ve kuruluş bünyesinde etkin görevler 
almaktadır.

BPW, işi ve uzmanlık alanı ne olursa olsun, çalışma hayatının içindeki her 
kadına destek olarak, alanında öne çıkmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
BPW’ın yapısı güçlü bir ağaca benzetilirse, Kökler; Savunma Mekanizması’dır. 
Bu mekanizma, BPW’nun uluslararası karar verme süreçlerinde etkin olma-
sını sağlamaktadır. Öte yandan, Gövde; Destek Mekanizması’dır. Bu mekaniz-
ma, kadınları çalışma hayatının içindeki her kadının profesyonel birikimi ve 
liderlik kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye yönlen-
dirmektedir. Sözü geçen ağacın Meyveleri ise; tüm karar verici noktalara ve 
güç odaklarına ulaşan kadın sayısının her geçen gün artmasıdır.  

Bu uluslararası kurumun Türkiye’deki ilk temsilciliği, İş ve Meslek Sahi-
bi Kadınlar Derneği (BPW Club Ankara - Turkey) adıyla, BPWI’ın Avrupa 
Koordinasyonluğu altında Ankara’da kurulmuş ve gerek ulusal gerekse de 
uluslararası düzeydeki resmi işlemler Aralık 2005’te tamamlamıştır. 11 Şubat 
2006 tarihinde ise geniş katılımlı bir açılış resepsiyonu ile Türkiye’deki ilgili 
kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve yabancı misyona “merha-
ba” deme şansı bulan dernek, kuruluşundan bu yana gerek ulusal gerekse 
uluslararası platformlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla Sivil Toplum Kuru-
luşları arasında önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Bu çerçevede gerek üye 
potansiyeli gerekse üyelerinin iş hayatında yer edinmiş kariyer sahibi kadın-
lardan oluşmasının verdiği güvenle çalışmalarını sürdürmektedir. Oldukça 
kısa bir sürede sayıları dörde ulaşan kulüpleri ile toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası eşitlik mekanizmaları içinde 



“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI 19

önemli rol oynayan Dernek, hayata geçirdiği iki Avrupa Birliği projesi ile 
BPW’nun genel misyon ve öncelikleri doğrultusunda farklı hedef kitlelere 
hizmet vermeye devam etmektedir.  
Adres : Uğur Mumcu Caddesi  41/4  06700 - GOP - Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90.312.437 98 96
Faks : +90.312.436 63 23
E-posta : info@bpw-ankaraturkey.org
Web : http://www.bpw-ankaraturkey.org

3.1.2. KADINLAR İÇİN EŞİT FIRSATLAR VAKFI/
FUNDATIA ŞANSE EGALE PENTRU FEMEI- SEF
(ROMANYA, PROJE ORTAĞI)

“Kadınlar için Eşit Fırsatlar Vakfı” adlı sivil 
toplum örgütü Romanya’nın IASI kentin-
de 1 Mart 1996 yılında kurulmuştur. Örgüt, 
kadınlar ve erkekler arasında eşit fırsatların 

sağlanması ve kadınların toplumsal yaşamdaki yerinin güçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. Bünyesinde iki merkez görev yapmaktadır. Bu merkezler-
den, “Bilgi ve Eğitim Merkezi” adıyla kadınların evde ve iş yaşamında daha 
güvenli çevrelerde yaşamalarının sağlanması için çalışmaktadır. Bu çerçe-
vede materyal desteği, eğitim imkânları ve teknik hizmetler sunmaktadır. 
STK’lar için eğitim programları geliştirme ve toplumda dezavantajlı grup-
lara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri yürütme misyonu üslenen bu merkez, 
kadınların istihdama kazandırılması için kariyer planlama desteği de ver-
mektedir. Öten yandan, “Sosyal Hizmetler Merkezi”, ihtiyaç duyan kadınla-
ra bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu iki merkezin de eğitmenle-
ri Romanya Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı ile yakın işbirliği 
içerisinde yürütülmektedir. Örgüt, 1993 yılında kadın belediye başkanları 
arasında iletişim köprüsü kurulmasına ilişkin yürüttüğü proje ile İstikrar 
Paktı çerçevesinde AGİT tarafından finanse edilen a “Gender ve ICT” prog-
ramı ödülünü almaya hak kazanmıştır.  Kasım 2004-Kasım 2006 döneminde  
Fond Francophone for Info Routes tarafından finanse edilen “World March 
of Women’ s” isimli projeyi de sözü yürütmüştür.
Adres : Street Impacarii 17, Bloc 913, Tr. 1, Et.1, Apt. 3, 700731 IASI/ ROMANIA 
Tel : +40.232.211713
Faks : +40.332.425455
E-posta : sef@sef.ro, dina.loghin@sef.ro
Web : http://www.sef.ro
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3.2. PROJE İŞTİRAKÇİLERİ

3.2.1. T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU ATATÜRK ÇOCUK YUVASI 

Atatürk Çocuk Yuvası, 30.06.1921’de Ankara’da M. Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde bir grup hamiyet perver devlet 
erkânı ve gönüllüler tarafından Himaye’i Etfal Cemiyeti 
ismiyle kurulmuştur. 

Hasta çocukların muayeneleri, tedavileri ve şehit çocukla-
rının himayeleri için hizmet veren kurumda gerçek mana-

da korunmaya muhtaç çocuklara yönelik ilk bakım hizmeti, Hazine’ye ait 
Keçiören’deki arazi ve binanın alınmasıyla halen Atatürk Çocuk Yuvası ola-
rak adlandırılan kuruluşumuzda başlamıştır. Kuruluşundan bu güne kadar 
yaklaşık 15.500 çocuğa hizmet verilmiştir.

Atatürk Çocuk Yuvası tarihi boyunca gerek devlet büyüklerinin gerekse 
gelen yabancı konukların ziyaret ettiği bir yuva olmuştur. Zaman zaman 
yapılan değişikliklerle binalara eklemeler yaparak yuva büyütülmüş, kendi 
kendine yeterli bir hale gelmesi amacıyla, sebzecilik, tavukçuluk, süt inek-
çiliği, ekmek üretimi gibi faaliyetleri başlatmıştır. Yuvanın bulunduğu site 
içerisinde hemşire kolejinin olması çocuklara yönelik çalışmalarda kolaylık 
sağlamıştır. 

Atatürk Çocuk Yuvası sel, deprem ve benzeri afetler sırasında sürekli mer-
kez görevini üstlenerek korunmaya muhtaç çocukları barındırmıştır. Çocuk 
Sevenler Derneği, Barış Gönüllüleri ve Gönüllü Ablalık Projesi ile yuvada 
çocuklara yönelik çalışmalar yapılmıştır. Atatürk Çocuk Yuvası halen Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 310 kapasiteli olarak çalışan en 
büyük yuvasıdır.

Kuruluşta 0-18+ yaş grubu korunmaya ve bakıma muhtaç; beden, ruh ve 
ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; Ana-babasız veya 
ana - babasından birine sahip olmayan ana veya babası veya her ikisi de bel-
li olmayan, ana - babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana - babası-
nın biri ya da her ikisi tarafından ihmal ve istismar edilip; fuhuş dilenci-
lik, alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanımı gibi her türlü kötü alış-
kanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar; 
bedensel eğitsel psiko-sosyal gelişimleri için sağlıklı bir kişilik ve olumlu 
alışkanlıklar kazanmalarını amaçlayan çeşitli meslek elemanlarının (sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, dok-
tor, diş hekimi, diyetisyen, hemşire, çocuk eğiticisi, bakıcı anne vb.) gözetim 
ve denetiminde yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 
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Kuruluşta, halen 0-12 yaş kız ve erkek çocuklar ile 13 yaş üzeri kız çocuk-
larından oluşan kayıtlı toplam 410 çocuğa 40 dönümlük arazi içerisinde 7 
binada hizmet verilmektedir.
Adres : Atatürk Çocuk Yuvası Gazino durağı, Ardahan Sokak No:4 
  06280 Keçiören/ ANKARA, TÜRKİYE
Tel : +90. 312.355 11 10 (3 hat)
Faks : +90.0312.355 45 51 
E-posta : birgulgok@hotmail.com
Web : http://www.ataturkcocukyuvasi.org

3.2.2. KEÇİÖREN HALK EĞİTİM MERKEZİ

Keçiören Halk Eğitimi Merkezi olarak tüm bireylere  
21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bil-
gi, beceri  ve davranışları kazandırma; ilgi ve istekleri 
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliş-
melerini sağlama; çeşitli süre ve düzeylerde, düşünen 

araştıran, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi kişiler yetiştirerek toplu-
mun yaşam kalitesini yükseltme misyonu ile çalışan ve öncü uygulamala-
rıyla, Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmek, çağı yakalamış ve mükemmelliğe 
erişmiş, dünyada örnek bir yaygın eğitim kurumu olmak amaçlarıyla hizmet 
veren, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan bir eğitim kurumudur.
Adres : Kızlarpınarı Caddesi Dutluk Durağı İtfaiye Binası Bitişiği No: 224 
  Keçiören/ Ankara, TÜRKİYE
Tel : +90.312.355 08 19 - +90.312.355 95 84 
Faks : +90.312.355 95 84
E-posta : sevketa@ttmail.com, (Şevket ADIGÜZEL, Teknik Müdür Yardımcısı)
Web : http://www.khem.k12.tr

3.2.3. ANKARA CAMCILAR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI

1952 yılında Ankara Camcı Esnafı ve İşçileri Derneği 
adıyla kurulmuş 3153 no’lu kanunla 22.02.1985 tarihinde 
yayınlanan 18675 sayılı resmi gazete ile Esnaf ve Sanat-
karlar Odası olarak adı değiştirilmiştir.

Ankara’daki Camcı, Cam İşlemeciliği (Finisaj), Resim 
Çerçevecisi, Oto Cam Tamircisi, Çift Camlı Pencere Üni-

tesi, Cam Süslemecisi, PVC Doğramacısı gibi cam ile ilgili meslek sahip-
lerinin kanuni haklarını korumak yasalardaki değişiklikleri takip ederek 
bilgilendirilmesi, eleman yetiştirilmesi, bilirkişi atanması, tüketicilerin bil-
gilendirilmesi, kurslar düzenlemesi, standartların belirlenmesi için komis-
yonlar kurulması, hizmet içi panel ve seminerler düzenlenmesi, fiyat tarifesi 
çıkarılması, oda kayıt sureti, imza sirküleri, ustalık belgesi verilmesi gibi 
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işlemleri yaparak üyelerine ve tüketiciye 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Kanunu çerçevesinde hizmet veren Kamu niteliğinde kuruluştur

Yukarıda adı geçen faaliyette bulunan ve bulunacak esnafların Ankara Cam-
cılar Odası’na kayıt olmaları yasal zorunluluktur. Ankara Camcılar Odasının 
Olağan Genel Kurulları 4 yılda bir yapılır. Bu genel kurullarda odaya kayıtlı 
üyeler Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ayrı ayrı seçerler. Şu 
anki başkan Fikret YILMAZ 1997 yılından beri Ankara Camcılar Odasının 
başkanlığına devam etmektedir.
Adres : Anafartalar Caddesi No:75/42 Ulus/ Altındağ, Ankara/ TÜRKİYE
Tel : +90.312.324 36 27 
Faks : +90.312.3245791  
E-posta : info@ankaracamcilarodasi.org.tr 
Web : http://www.ankaracamcilarodasi.org.tr

3.2.4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ATATUM)

Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (ATAUM), 1987 yılında ilk eği-
tim kurumu olarak kurulmuş ve kuruluşunun hemen 
ardından, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sürdürü-
lebilir ilişkileri oluşturmak ve bu ilişkileri iyileştirmek 
niyetiyle (araştırma merkezi) faaliyetlerine başlamış-
tır. Bu amaçla ATAUM, AB’nin esasları ve AB Sosyal 

Politikaları, AB Ortak Tarımsal Politikalar, AB Hukuku, vb. gibi özel AB 
konuları hakkında sertifikalı programlar organize etmektedir. ATAUM ayrı-
ca, AB’deki ve Türkiye ve AB ilişkilerindeki yakın zamanlardaki gelişmelere 
ilişkin farkındalık yaratmak üzere paneller, toplantılar ve diğer faaliyetler 
düzenlemekte; kendi başına veya diğer üniversiteler veya kurumlarla birlik-
te araştırmalar ve projeler yürütmekte ve AB hakkında araştırma kitapları 
ve dergiler yayınlamaktadır. ATAUM’un periyodik yayınları, yılda üç defa 
çıkan “ATAUM Bülten”inde ve yılda iki defa yayınlanan bir akademik der-
gi olan “Avrupa Çalışmalarının Ankara tarafından Gözden Geçirilmesi”nde 
toplanmaktadır. 
Adres : Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Cebeci 06590 Ankara/ TÜRKİYE
Tel : +90.312. 320 49 36
Faks : +90.312.320 50 61
E-posta : ataum@education.ankara.edu.t
Web : http://www. ataum.ankara.edu.tr
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4. PEARL PROJESİ SONUÇLARI ÜZERİNE

4.1. GİRİŞ

‘Ekonomik Kalkınma’, yeni iş alanlarının yaratılması ve/veya mevcut alan-
ların desteklenmesi yoluyla, ekonomik üretkenliği arttırma gayreti ve araş-
tırması ve bu sayede de bireyin yaşam kalitesinin bir bütün olarak iyileştiril-
mesi olarak tanımlanabilir. 

‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramının literatürde önem kazanmaya baş-
lamasıyla birlikte ‘Ekonomik Büyüme’ kavramının da yerini ‘Ekonomik 
Kalkınma’ fikri almaya başlamıştır. ‘Ekonomik Büyüme’ ve ‘Ekonomik Kal-
kınma’ kavramları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. ‘Ekonomik 
Kalkınma’da, tercih edilen, gelir düzeyi düşük kişiler olarak dar kapsamda 
tanımlanan yoksulların devlet tarafından desteklenmesi yerine, daha kap-
samlı bir yoksulluk kavramsallaştırılması ile tanımlanan yoksul nüfusun 
harekete geçirilerek kendine yeter hale gelmeleri için motive etmektir. Siya-
si anlamda ‘Ekonomik Büyüme’, yurtiçi reel üretim, gayrı safi yurtiçi hası-
la ve kişi başına düşen milli gelir gibi çok özel rakamlardaki artış olarak 
ifade edilir. Bilindiği üzere, Milli Gelir veya Milli Hasıla, Gayrı Safi Milli 
Hasıla (GSMH) olarak bilinen ve yerel ekonomi tarafından yaratılan toplam 
katma değeri ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Bir ülkenin 
GSMH’sinin büyüme oranı, o ülkenin ekonomik büyümesinin bir göster-
gesidir. Sadece ekonomik verilere dayalı olarak yapılan bir değerlendirme, 
optimum ekonomik büyümenin meydana geldiğini gösterse de, bu büyü-
meye hızlı yükselen bir yoksulluk eşlik ediyor olabilir. Bu nedenle, ‘Eko-
nomik Kalkınma’ kavramı, sadece ekonomik verileri değil, aynı zamanda 
okula kayıt oranları, yaşam beklentisi, boş vakit, kadın-erkek eşitliği, çevre-
sel etmenler, enerji kullanımı, sosyal adalet, haklar ve özgürlükler, istihdam 
oranı ve girişimcilik gibi parametreleri de kapsamaktadır.
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Türkiye’de, ülke ekonomisine büyük zarar veren ve mevcut toplumsal doku-
yu sarsan 2001 ekonomik krizinin ardından, bir dizi kapsamlı önlem alınmış 
ve 2002-2006 döneminde ortalama % 7,5 oranında kesintisiz ve yüksek bir 
ekonomik büyüme sağlanmıştır. Bazı alanlarda süren kırılganlığa rağmen, 
ekonomik kapasiteyi arttıran yatırımlar ve verimlilik alanları düşünüldü-
ğünde, genel olarak, ülke ekonomisinin hayli güçlü bir performans sergi-
lediği söylenebilir. Yüksek sayılabilecek düzeyde gerçekleştirilen ihracat ve 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları sayesinde, Türkiye’nin dış ekonomik 
bağlantıları da artmıştır. Tüm bu olumlu sinyallere rağmen, ülkemizde uzun 
süre % 10,3 düzeyinde direnen işsizlik oranında ciddi bir değişme olmama-
sı düşündürücüdür. Nisan 2007’de işgücüne katılım oranı % 47,9 olmuştur. 
Aynı dönemde işsizlik oranı kentlerde % 11,6, kırsal kesimde ise % 6,9 olarak 
kaydedilmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı ise % 12,4 olarak saptanmıştır. Buna 
karşılık, işsizlik oranının tanımı ‘cesareti kırılmış’ işçileri de içine alacak 
biçimde geniş tutulursa ortaya çıkan işsizlik oranı % 18’e yükselmektedir. 
İstihdam edilen kişi sayısı Nisan 2007 itibarıyla 466.000 artarak 22.638.000’e 
ulaşmıştır. Tarımsal istihdamda 20 bin kişilik azalma olmuştur. Tarım dışı 
istihdamda 486.000 kişilik artış gerçekleşmiştir. İşsiz Sayısı ise 14 bin arta-
rak 2,45 milyona çıkmıştır. Tarımın toplam istihdamdaki payı % 27, sanayi-
nin % 19,5, inşaatın % 5,5 ve hizmetler kesiminin % 48’dir.

Sonuç olarak, ülkemizde, ‘Ekonomik Büyüme’ sağlanabilse de ‘Sürdürüle-
bilir Kalkınma’ anlayışı çerçevesinde amaçlanan ‘Ekonomik Gelişme’nin 
yakalandığını söylemek mümkün değildir. ‘Ekonomik Kalkınma’, ekono-
mik büyümenin yanı sıra, toplumun bireylerinin kişisel potansiyellerini 
özgürce koruma ve geliştirme yeteneğini elde etmesi ve mevcut potansiyel-
lerini arttırması, fırsatlara adil bir şekilde erişmesi sağlandığında gerçekle-
şebilmektedir. Türkiye’nin bu bağlamda daha fazla ilerleme kaydedebilmesi 
için ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ anlayışı çerçevesinde hazırlanmış bir gelişme 
modeli oluşturularak ivedilikle hayata geçilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında ülkenin nüfusu 13,6 
milyon iken, 2000 yılındaki nüfus sayımına göre nufüsun 67,8 milyona ulaş-
tığı görülmüştür. ABD Nüfus Bürosu’nun tahminine gore ise; 2025 yılında, 
Türkiye’nin nüfusu 82.205.000 olacak ve bu nüfusun % 6,7 kadarını 15-19 yaş 
grubundaki gençler oluşturacaktır. Bu tahmine gore, 2025 yılında, Türkiye, 
% 6,7 genç nüfus oranı ile Avrupa ve OECD ülkeleri arasında birinci sırayı 
alacaktır (Gençlik Çalışmaları, 2007). Bu durumda, 2025 yılında Türkiye’de 
15-19 yaş grubunda 12.229.000 genç olacaktır. 

Birleşmiş Milletler orta dönem tahminlerine göre Türkiye’nin 2050 yılı 
nüfusu 100 milyonun biraz üzerinde olacak ve ardından nüfus istikrara kavu-
şacaktır. Türkiye’de çalışabilir durumdaki nüfus, 2030 yılına kadar azalan 
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bir hızla artmaya devam edecektir. Demografik geçiş sırasında, nüfus artış 
hızı yavaşlarken potansiyel işgücü arzının, başka bir deyişle çalışabilir yaş-
taki nüfusun artmaya devam etmesi “Demografik Fırsat Penceresi” olarak 
tanımlanmaktadır. Böyle bir durum herhangi bir ulusun tarihinde bir kez 
yakalanabilecek bir fırsattır. Türkiye’nin ekonomik kalkınmayı yakalayabil-
mesi için “Demografik Fırsat Penceresi”nin sunmuş olduğu bu fırsatları iyi 
kullanması gerekmektedir. Şüphesiz ki, Türkiye gençliğin bilgi ekonomisiy-
le ilgili becerilerini, yetkinliklerini, öğrenme yeteneğini, kültürel donanı-
mını, bilgi yönetimi yeteneğini, bilişsel kapasitesini, yaratıcılığını, istihdam 
fırsatlarını, seçeneklerini, motivasyonunu, sağlığını, katılım potansiyelini, 
yurttaşlık rolünü, demokratik değerlerini ve öz güvenini geliştirecek bir 
dizi politika oluşturup hayata geçirerek, geleceğini garanti altına alacaktır. 
Ancak, bu amaca ulaşmak için kullanılan yöntemin büyük bir özenle seçil-
mesi, zaman ve kaynak kaybına yol açmamasına dikkat edilmesi zaruridir. 
Gençliğin ihtiyaç ve perspektiflerine odaklanarak gençlik sorunları alanında 
tüm paydaşların katılımcılığını ve kurumların özerk davranışlarını köstek-
leyen merkezi bürokratik yapılar yaratmaktan kaçınarak eğitimden istihda-
ma, bütçe tahsislerine, bölgesel politikalara ve sosyal güvenliğe kadar, ilgili 
değişik alanlarda politika ve kurumları eşgüdüm içinde tutarlı ve uyumlu 
bir biçimde bu hedef doğrultusunda düzenleyen ve yeniden şekillendiren bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dünya Bankası’nın Türkiye’de işgücü piyasaları ile ilgili olarak 2005 yılında 
hazırladığı raporda, Türkiye’deki işgücü piyasalarında var olan sorunlar aşa-
ğıdaki şekilde belirtilmektedir: 

• Eğitimli gençler arasındaki işsizlik ciddi bir sorundur. 20-24 yaş 
grubundan üniversite ve yüksek okul mezunlarının % 39’u iş ara-
maktadır.

• 1980’den 2003’e çalışabilir çağdaki nüfus 23 milyon artmıştır. Yeni 
yaratılan iş sayısı ise ancak 6 milyondur.

• Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Lizbon hedeflerine ulaşması için 
2010 yılına kadar 13 milyon iş yaratması gerekmektedir. 

• Türkiye, % 44 ile dünyadaki en düşük istihdam oranına sahip ülke-
lerden biridir.

• Kadınlarda iş piyasalarına katılım oranı % 25’in altındadır.
• İşverenler getireceği vergi yükü nedeniyle yeni işçi almayarak 

mevcut işçilerini fazla çalıştırma yoluna gitmektedirler. Bu da iş 
arayanların istihdam edinebilirliklerini güçleştirmektedir.  

Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, Türk vatandaşları ciddi bir işsizlik 
problem ile karşı karşıyadır. Türkiye’de genç işsizliğinde yıllar içinde bir 
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iyileşme olmadığı söylenmesine rağmen, sorunun çözümü için, öncelikle 
genç işgücü arzı ve talebinin doğru olarak saptanması gereklidir. 

İşsizlik oranını yaş gruplarına göre sıralarsak en yüksek işsizlik 20-24 yaş 
grubunda çıkmaktadır. Öte yandan, 15-19 yaş grubunun işsizlik oranı azal-
makta ve 25-29 yaş grubunda ise işsizlik oranı daha da düşmektedir. 15 yaş 
üzeri toplam işsiz oranının en düşük işsizlik oranı olarak gözlenmektedir. 
Yaş gruplarına göre işsizlik oranları grafiksel olarak gösterildiğinde, en tepe-
de 20-24 yaş grubu bulunmak üzere ters U’yu andıran bir eğri ortaya çık-
maktadır. Gençler arasında 20-24 yaş grubunun işsizlik oranının en yüksek 
çıkmasının nedeni olarak okuldan henüz mezun olmuş, yeni iş arayanların 
deneyimsizlikleri, uygun iş bulmalarının süre alması, lise mezunlarının 
mesleki formasyonlarının eksik olması, üniversiteden yeni mezun olanların 
ücret beklentilerinin yüksek olması gibi faktörler belirtilebilir.

Genç işsizliği ile toplam işsizlikteki gelişmelerin yıllar itibariyle önemli 
bir parallelik gösterdiği söylenebilir. 1988 ile 2000 arasında yetişkin işsiz 
oranı büyük ölçüde sabit kalmıştır. Yetişkin işsizlik oranının 2001 yılında 
% 6’lardan 2006 yılında % 11’lere çıkmasına yol açan 2001 krizinin işsizliği 
artırıcı etkisinden genç yaş grubu da kurtulamamıştır. Diğer yaş grupları-
na ilişkin işsizlik oranlarında kayda değer bir azalma olmamasına rağmen, 
20-24 yaş grubunun işsizliğinde son yıllarda bir azalma görülmektedir.

Türkiye ekonomisinde tarım kesiminin istihdam ağırlığı dikkate alındığın-
da; analizin tarım dışı kesim için yapılması, işsizlikteki gelişmeleri yorumla-
mak açısından önemli olmaktadır. Türkiye’de tarım sektöründe işsizlik yok 
gibidir. Bunun temel nedeni Türkiye’de tarımda eksik istihdamın ve küçük 
aile işletmeciliğinin yaygın olmasıdır. Köylerde oturan çalışan nüfusun için-
de kadınların % 85 ücretsiz aile işçisi olarak, erkeklerin % 70’i ücretsiz aile 
işçisi ya da kendi hesabına çalıştığını belirtmektedir. Dolayısıyla, tarım dışı 
dikkate alınarak işsizlik oranları hesaplandığında ortaya çıkan işsizlik oranı, 
toplam işsizlik oranından yüksektir. Örneğin; Türkiye’de tarım dışı işsizlik 
oranı 2003 yılında % 15’e ulaşmıştır. Bunun temel nedeni, yukarıda belirtil-
diği gibi tarım kesiminde işgücünün tümünün istihdam edildiğine ilişkin 
varsayımdır. Tarım sektöründe işsizlik oranının düşük olması, toplam işsiz-
liği düşük göstermekte ve işsizlik sorununun ciddiyet taşıyan önemli boyutu 
gözlerden kaçmaktadır. Tarım dışı işsizlik rakamları dikkate alındığında; 
Türkiye’nin 2006 yılı için yetişkin işsizlik oranı % 13’e; 15-19 yaş grubu için 
% 22,5’e ve 20-24 yaş grubu için % 23,8’e yükselmektedir. Bu oranlar genç 
işsizliği ile mücadele için ekonomik ve sosyal politikaların birlikte tasarlan-
malarını gerektirecek kadar büyüktür. 

Şehirlerde yerleşik kadınların arasında çalışıyorum diyenlerin oranı % 13 ile 
% 32 arasında değişmektedir Şehirde çalışan kadınların % 10 kadarı ücretsiz 



“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI 27

aile işçisi olarak çalıştığını belirtmektedir. Ev kadını olduğu için çalışma-
ma oranı, eğitim nedeniyle çalışmadığını belirten 15-19 yaş grubu dışında 
kalan, 20-29 yaş grubu genç kadınlar için de yüksektir. Bu şekilde yaşayan 
genç kadınların özerk birey olarak topluma katılma olanaklarının olmadığı-
nı ve en bağımlı kesimi oluşturduklarını vurgulamakta yarar görülmektedir.  
Köyde yaşayan kadınların çalışma oranı yaş gruplarına göre % 74 ile % 92 
arasında değişmektedir. Köyde çalışan kadınların ortalama % 86’sı ücretsiz 
aile işçisi olarak çalışmaktadır. Köyde çalışmadığını söyleyen kadın oranı ise 
çok düşüktür. Köyde çalışan kadınları “ücretsiz aile işçisiyim” demeye iten 
faktör şehirdeki kadınların aile içinde yerine getirdikleri bakım ve ev işleri 
değildir. Esas olarak kadının tarımsal üretimde bulunması ve bu üretim için 
ev dışı alanlara çıkıyor olmasıdır. Dolayısıyla ev dışına çıktığı andan itibaren 
yapılan iş çalışma olarak ve bir ücretsiz aile işçiliği olarak kabul edilmekte-
dir. Ev içinde yapılan işin piyasa değeri ne olursa olsun toplumsal cinsiyet 
rolü açısından kadının doğal görevi olarak kabul edilmesi söz konusudur 
denilebilir.

İşsizlik oranının, yine tarım ve tarım dışı ayrımına dayalı olarak, genç kadın 
ve erkekler arasındaki gelişimini ayrı ayrı olarak ele aldığımızda, kadın işsiz-
lik oranınında bir düşme eğiliminden söz etmek mümkündür. Ancak kadın 
işsiz oranı erkek işsiz oranının üzerindedir. Örneğin; genç kadınların işsiz-
lik oranı son yıllarda % 30’larda seyrederken, genç erkeklerin işsizlik oranı 
% 20’lere düşmektedir. Genel olarak kadın işsizlik oranında, özel olarak genç 
kadın işsizlik oranında daha sık ve keskin dalgalanmalar görüldüğü söylene-
bilir. Ayrıca, tarım dışı işsizlikte % 18 yetişkin kadın işsizliği oranına karşı 
genç kadın işsizlik oranı % 28,6’dır. Bu oranın içinde eksik istihdam yoktur. 
Eksik istihdam edilen gençler de dikkate alınırsa bu oran biraz daha yükse-
lecektir.

İşgücü piyasası ile ilgili olarak dezavantajlı gençleri tanımlamak için başvu-
rulan en temel üç gösterge olan işsizlik, erken okul bırakma ve genç yoksul-
luğu açısından Türkiye’nin değerleri oldukça kötüdür. Türkiye için “kimler 
genç işsiz?” sorusu sorulduğunda, cinsiyet, eğitim düzeyi ve bölgesel farklı-
lıklara bakmak yeterli olmayacaktır. “Dezavantajlı Gençler” olarak tanılana-
bilecek gençler için ayrı politikalar tasarlamak gerekmektedir. Dezavantajlı 
gençlik kavramı gençlerin etnik ve kültürel kimlikleri, ailelerin yoksullu-
ğu, göç etmek zorunda kalmış olması, engelli olması, eğitim olanaklarının 
ve kalitesinin düşük olduğu bölgelerde oturması, erken okulu terk etmek 
zorunda kalmış olması gibi durumlara maruz kalmış gençleri tanımlama-
ya yönelik kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “Dezavantajlı Gençler Kavramı” 
nın kapsamında, gençlerin kendi bireysel motivasyonsuzluklarının yanı sıra 
gençlerin dezavantajlı olmalarında etkin olan toplumsal sorunlarda değer-
lendirilmelidir.  
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Dezavantajlı gençliğe yönelik bir perspektif oluşturabilmek için öncelikle 
dezavantajları yalnızca bireysel donanım eksikliğine bağlamak ve bireyleri 
sorumlu tutmaktan kaçınmak gerekmektedir. Bu nedenle toplumsal yapıdan 
kaynaklı yapısal ihtiyaçların dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, dış-
lanmışlığın etnik, cinsel tercih gibi birçok boyutu olduğundan, dezavantajlı 
gençlere yönelik politikalar oluşturulurken, farklı bireysel ve kurumsal ihti-
yaçların da dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla, dezavantajlı gençlik için 
istihdama geçiş yolları salt olarak işgücü piyasası ile ilgili nitelik ve eğitim 
uyumsuzluğu olarak değerlendirilmemeli aynı zamanda sosyal uyuma yöne-
lik politikalar göz önüne alınmalıdır (McGrath, 2002; Estivill, 2003; Walter 
ve Pohl, 2005; Yurttagüler, 2007).

Eurostat verilerine göre ‘Erken Okul Terketme Oranları’ incelendiğinde 
Türkiye’nin % 54, 6 ile Portekiz (% 39, 4) ve Malta (% 42)’nın gerisinde 
olduğu görülmektedir. Eurostat verilerinde ortalama gelirin medyan değe-
rinin % 60’ının altında gelir elde etmek olarak tanımlanmakta olan ‘Genç 
Yoksulluğu’na ilişkin verilere göre ise Türkiye için % 26 ile AB (25) ortala-
ması olan 19’un ve AB (15) ortalaması olan 20’nin çok üstündedir. Yüksek 
gelir farklılıklarının olduğu ülkelerde genç yoksulluğu yüksek çıkabilmek-
tedir. Örneğin; Çek Cumhuriyeti’nde genç işsizliği 9 iken, Fransa’da 16, Bir-
leşik Krallık’ta ve Bulgaristan’da 18, Hollanda ve Romanya’da 20, İspanya ve 
Polonya’da 21 çıkmaktadır.

Türkiye’de, elde edilebilecek veriler ışığında değişik dezavantaj tanımlarına 
bağlı olarak, kesin bir sayı vermek olası değilse de, 6.000 ile 170.000 arasın-
daki 15-24 yaş grubunda kalan gençten dezavantajlı diye söz edebiliriz. 2000 
Nüfus Sayımı’nda yer alan sorular içinden 15-19, 20-24 yaş grubunda, 5 yıl 
önce göç yaşamış, işsiz ya da işgücüne katılmayan, lise altı okul mezunu, 
hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri, evdeki oda sayısı 2 ve daha az ve banyosu 
konutunun dışında olan ya da hiç olmayan gençlerin sayısı ve illere göre 
dağılımına bakılabilir.

Dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalar yapan merkezlerin sosyal içermeye 
yönelik sonuçlar sağlayabilmeleri için; gençleri sadece iş bulmak için değil 
aynı zamanda da yurttaş olarak toplumsal kararlara katılmak, yurttaş olarak 
haklarını savunmak, bağımsız bireyler olarak toplumsal değişimin öncülü-
ğüne soyunmak için güçlendirmeleri amaçlanmalıdır. Gerçekleştirilen uygu-
lamalar, piyasa yönelimli bir “geçiş süreci” olarak (McGrath, 2002) algılan-
mamalı, süreç boyunca, gençlerin sosyal ilişkiler kurması, ağlara katılması 
ve böylece de sosyal sermayelerini geliştirmeleri sağlanmalıdır (Edmonton 
Social Plan, 2005). Gençlerin yaratıcılıkları, hayalleri ya da projeleri sade-
ce iş bulmak için sahip olmaları gereken temel yetiler ve unsurlar olarak 
algılanmamalı, iş bulmakta onlara yardımcı olabilecek araçlar olarak da 
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değerlendirilmelidir. Ancak ne yazık ki, bu tür bir yaklaşımı, birçok baş-
ka ülkede olduğu gibi Türkiye’de de görmek mümkün olmamakta, gençlere 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarına indirgenmemiş özgürlük ve eleştirellik orta-
mında kendilerini geliştirme şansı verilmemektedir. ‘Sürdürülebilir Kalkın-
ma’ anlayışı çerçevesinde temellendirilmiş çalışmalarda, ekonomik büyüme 
kavramında olduğu gibi istihdam kavramına da farklı anlamlar yüklenmeye 
başlamıştır. Bu bağlamda, istihdam edilmiş olan bireyler, ruhsal, politik veya 
ekonomik güce sahip olup, toplum üzerinde olumlu bir etki yapabilmekte-
dirler. Bir diğer deyişle istihdam edilme şansı yakalamış olan kişiler sadece 
ekonomik güce kavuşmakla kalmaz, aynı zamanda aşağıdaki olumlu kişisel 
özellikleri de geliştirirler:

• Bağımsız kararlar alabilme,
• Uygun kararları almak için gereken bilgi ve kaynaklara 

erişebilme,
• Farklı alternatifler arasından seçim yapabilme,
• Toplu kararlar almak sırasında kendine güvenle hareket edebilme,
• Değişikliğe açık olma,
• Katılımcı kabiliyetlere sahip olma,
• Diğer kişilerin görüşlerini değiştirmek için demokratik gereçleri 

kullanabilme,
• Yeni süreçler ve koşullara adapte olabilme,
• Pozitif bir imaj geliştirip sergileyebilme,
• Sorun çözebilme kabiliyeti.

PEARL Projesi ile odaklanılan hedef kitle, hem genç, hem kadın ve hem 
de aileden yoksun büyüyen; yaşları 13 ile 18 arasında değişen, yaşamları-
nı çocuk yetiştirme yurdunda geçirmekte olan ve devletin koruması altın-
da olan genç kızlardır. Bu nedenle, projenin hedef kitlesi dezavantajlı bir 
konumdadır; zira sadece cinsiyetlerinden dolayı değil, aynı zamanda aile 
sevgisi ve ilgisi olmadan yetiştirme yurdunda yaşamaları sebebiyle ayrımcı-
lıkla yüz yüze kalmaktadırlar. Korunma olgusu dâhilinde ekonomik sebep-
ler ağır bastığından, gelir dağılımının kötüleştiği dönemlerde sorun iyice 
büyümektedir. Sosyal güvenlik programlarının tüm nüfusu kapsayamaması, 
işsizlik oranının yüksek olması, göç, ailelerin bakabileceklerinden daha faz-
la çocuğa sahip olmaları, kadının eğitim ve sosyal statüsünün olması gere-
ken düzeyde gelişmiş olması, sorunu daha da büyüten diğer sebeplerdir. Bu 
nedenle, uygun bir işbölümü ve dayanışma sayesinde çocukları destekleyen 
hizmetleri büyük ölçüde yerine getirmek mümkün olmaktadır.
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Tablo-1: Koruma Kararı Alınan Çocukların Kararın Sebebine Göre Dağılımı

YILLAR

SEBEPLER 1995-1999 2000 % 2001 % 2002 %

Ekonomik Yetersizlik 6425 581 11 589  10 885 15

Boşanma 2594 1201 23 1159 19 1293 22

Bulunma / 
terk edilme

1627 974 19 2365 38 1397 23

Ölüm 1074 1919 37 1369 22 1408 23

Ensest

2678

27 1 39 1 42 1

Aile tarafından 
fiziksel ve duygusal 
istismar

265 5 425 7 562 10

Aile dışı cinsel 
istismar

48 1 67 1 49 1

Diğer (deprem, terör) 162 3 172 2 271 5

TOPLAM 5177 100 6185 100 5907 100

Kaynak: http://www.shcek.gov.tr

Koruma kararlarına ilişkin yakın tarihli veriler incelendiğinde, T.C. Başba-
kanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) koruması 
altındaki çocukların, korunmaya muhtaç durumda olmalarının ve bu kap-
sam hizmet veren kurumlara gelme sebeplerinin başında ebeveyin ölümleri 
almaktadır. 2000 yılında, koruma altındaki çocukların  % 37’si ve 2002 yılın-
da % 23’ü ebeveynlerini kaybetmiş olan çocuklardan oluşmaktadır.

Bulunma/ terk edilme oranında inanılmaz artışlar gözlenmiştir. 2000 yılında, 
dernek koruması altındaki çocuklar arasında, geliş sebepleri bulunma/ terk 
edilme olanların oranı % 19 iken 2001 yılında bu oran % 38’e yükselmiş ve 
2002’de tekrar % 23’e gerilemiştir. Koruma sebepleri arasında ensest, fiziksel 
ve duygusal istismar ile aile dışı kişilerce cinsel istismar vakalarında önemli 
artışlar kaydedilmiştir. 2000 yılında, ensestlik, fiziksel ve duygusal istismar 
ile aile dışı kişilerce cinsel istismar sonucunda koruma altına alınan çocuk-
lar, o yıl içerisinde koruma altına alınan çocukların % 7’sini oluşturmuştur. 
2002 yılında bu oran % 12’ye çıkmıştır.

Yukarıda özetlenen sebeplerden ötürü, yetiştirme yurtlarında yaşayan çocuk-
lar ve gençlerin fiziksel ve psikolojik durumları, aynı yaştaki çocuk ve genç-
lerle aynı değildir. Bu konuya özel olarak yoğunlaşılması ve onları sosyalleş-
tirmek ve bu gençlerin yaşadıkları travma nedeniyle hissettikleri depresyo-
nu aşmak için farklı bir program uygulanması gerekmektedir. Bu projeyle, 
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korumaya muhtaç olan 13-18 yaş grubundaki genç kızlar için çok yönlü bir 
destekleme programı öngörülmektedir. Genç kızların istihdamını arttırma-
ya yönelik olarak gerçekleştirilen ve kendine güven sağlayan ve aktif vatan-
daşlık bilincini kuvvetlendiren unsurlarla desteklenen eğitim programları, 
psikolojik destek paketleri, danışmanlık hizmetleri ve sosyal faaliyetler bu 
projenin ana bileşenlerini teşkil etmektedir. Böylece psikolojik ve sosyolo-
jik olarak desteklenmiş ve eğitimle kapasiteleri geliştirilmiş olan genç kızlar 
için, ‘İnsan Hakları’, ‘Sosyal Adalet’ ve ‘Sosyal Kadın-Erkek Eşitliği’ gibi 
evrensel ilkelere uygun olarak belirlenen eşit fırsatlar sağlanacaktır. Projenin 
hibe kapsamındaki pilot uygulaması, Ankara’daki T.C. Başbakanlık SHÇEK 
Atatürk Çocuk Yuvası’nda yaşayan 13-18 yaş arası 75 kız öğrenci ile gerçek-
leştirilmiştir.  

4.2 ÖNERİLER

PEARL projesi kapsamında uygulanan model, her yetiştirme yurdunda 
gerçekleştirilmesi öngörülen yeniden yapılandırma çalışmasının eldeki kay-
naklar ölçüsünde sınırlandırılmış bir uygulamasıdır. Söz konusu bütünleşik 
modelin tamamlayıcı unsurları aşağıdaki gibidir:

4.2.1. Ev Yaşamına Geçişin Sağlanması 

Her ne kadar, yurtların fiziki koşulları düzeltilmeye ve yetiştirme evi kon-
septi uygulanmaya başlatılmışsa da hedefe tümüyle ulaşıldığını söylemek 
olası değildir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için, alınması gereken 
acil önlem, küçük yaşlardan itibaren aile yoksunluğu nedeniyle yetiştirme 
yurtlarında yaşayan çocuklar ile suç işleyerek ya da suç potansiyeli taşıdığı 
için devlet koryumasına alınan çocukların ayrıştırılmasıdır. İkinci grupta 
bulunan gençlerin ciddi terapi altına alınarak tedavileri tamamlanıncaya 
kadar özel merkezlerde misafir edilmeleri ve sürekli gözlem altında bulun-
durulmaları, hem kendilerinin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları ve hem 
de birinci grupta yer alan gençlerin daha sağlıklı kişilik oluşturmaları anla-
mında son derece önemli olacaktır. 

Şartları ne kadar iyi olursa olsun sürekli olarak yatılı okul şeklinde yapılan-
dırılan ortamlarda yaşamak zorunda kalan gençlerin, ev yaşamının getirdiği 
sorumluluklardan haberdar olması beklenilmemelidir. Anket sonuçlarından 
da görüldüğü üzere, T.C. Başbakanlık SHÇEK Atatürk Çocuk Yuvası’nda 
kalan gençlerin ev ve aile yaşamına ilişkin hiçbir beklentileri yoktur. Oysa ki 
bir bakıcı annenin refakatinde 4-5’li gruplar halinde yaşayacakları mekânlar, 
bu gençlerin ev ve aile kavramlarını pekiştirmelerini sağlayacaktır. Gençle-
rin, kendilerine ait birer odası olması, ev işlerinden sorumlu olmaları, ortak 
mekânları paylaşmayı öğrenmeleri, daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için 
ekonomi yapmayı öğrenmeleri ve hatta evlerine misafir kabul edebilmeleri 
gelecekteki yaşamlarını olumlu etkileyecektir. Geçmişlerini tümüyle silme 
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eğiliminde olan bu gençlerin, yurttaki yaşamlarına ilişkin hiçbir belirleyici 
unsur olmaması, geleceğe ilişkin bir plan yapmalarını imkânsız hale getir-
mektedir. PEARL Projesi uygulamaları ve faaliyetleri sırasında yaptığımız 
gözlemler, bu gençlerin kendi geklişimleri hakkında dahi fikirleri olmadı-
ğını göstermiştir. Çocukluklarına ilişkin ya da daha önceki yıllarda kurduk-
ları arkadaşlıkları belgeleyecek tek bir fotoğraf dahi olmaması bu gençlerin 
büyük ölçüde günü birlik yaşamalarına ve dostluklara değer vermemelerine 
yol açmaktadır. Yurt yöneticileri, yurtta yetişen gençlerin evliliklerini sür-
düremediklerini ve ebeveynlerin kendilerine karşı yaptıkları yanlışları ken-
di çocuklarına karşı tekrarladıklarını belirtmektedir. Anket sonuçları değer-
lendirildiğinde de, benzer sonuçlara varılmaktadır. Anketin; farklı yaşam 
alanlarının önem derecesine göre sıralandığı bölümünde, yurtta yaşayan 
genç kızlar için “Aile” dokuzuncu sırada yer alırken, ailesi yanında yaşayan 
genç kızlar için “Aile” en önemli yaşam alanıdır. Ayrıca, insan hayatında 
önemli bir yaşam alanı olmasına karşın ‘Aşk ve Sevgi’nin, yurtta yaşayan 
kızlar için son sırada yer alması, hedef kitlenin, bu konuda duygusal duyar-
sızlaşma içine girdiklerini gösteren diğer bir ipucu olmuştur. Oysa ki sağlıklı 
bir toplumun oluşması, sağlıklı aileler ile mümkün kılınabilir. Dolayısıyla, 
bu gençlerin son derece iyi koşullarda karınlarının doyurulması, aileleri ile 
yaşayan gençlerden belki de daha fazla harçlık almaları ve aşırı bağışlayıcı 
bir ortamda yetişmeleri, onların toplum için faydalı bireyler olarak yetiştik-
lerinin bir kanıtı olarak gösterilemez. Bu gençlerin gerçek toplumsal yaşama 
daha yakın ortamlarda, paylaşarak, sorumluluk üstlenerek, fedakârlık ederek 
ve sevmeyi öğrenerek büyütülmeleri gerekmektedir.   

4.2.2. Sınırlı Korumacılık Prensibinin Uygulanması 

PEARL Projesi kapsamında ulaştığımız önemli sonuçlardan belki de en 
önemlisi, devletin yetiştirme yurtlarında yaşayan gençlere karşı aşırı koru-
macı bir tavır içinde olduğunun gözlemlenmesidir. Söz konusu yaklaşımın 
tekrar gözden geçirilerek yeni bir yöntemin benimsenmesi, yurtlarda büyü-
yen gençlerin gelecekteki yaşamlarını daha sağlıklı sürdürebilmeleri anla-
mında büyük önem arzetmektedir. Bu konudaki en vurucu örnek, devletin 
hiçbir ayrım yapmadan yurtlarda yaşayan tüm gençlere iş olanağı sağlama-
sıdır. Bu durum, gençleri büyük bir vurdumduymazlığa sürüklemekte ve 
onların bir meslek sahibi olmanın önemini görmezden gelmesine yol açmak-
tadır. Sayıları diğerlerine göre çok az olan bir diğer grupta yer alan gençler 
ise, meslek eğitimi almaktansa üniversiteye gitmeyi tercih etmektedir. Bu 
gençlerin yine büyük bir bölümü, üniversite sınavlarındaki büyük ve hak-
sız rekabet karşısında başarısız olarak, iş piyasalarındaki şanslarını tümüyle 
yitirmektedirler.
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Bu başlık altında odaklanılması gereken diğer önemli konu, yetiştirme yurt-
larında ceza- ödül mekanizmasının bulunmayışıdır. Özellikle, suç işleyerek 
ya da suç potansiyeli taşıdığı için devlet korumasına alınan çocuklar, sürekli 
olarak kural ihlalinde bulunarak, küçük yaşlardan itibaren aile yoksunluğu 
nedeniyle yetiştirme yurtlarında yaşayan çocuklara kötü örnek teşkil etmek-
tedir. Bu ihlaller kimi zaman masum ölçülerde olabildiği gibi kimi zaman 
çok vahim bir hal alabilmektedir. Yaşanan vahim durumlar karşısında dahi, 
bu duruma yol açan çocuklara hiçbir yaptırım uygulanmadığından, tüm 
yurt genelinde iyi- kötü ayırımı gelişmemekte, kurallara uyan sorumluluk-
larını bilenlerle sorun yaratanlar arasında bir fark kalmamaktadır. Doğruyu 
yapanlar, diğerleri tarafından beceriksizlik ve korkaklıkla suçlandıklarından 
zaman içinde bu gençlerin de yanlış yapmaya meyil gösterdikleri ya da tama-
men içlerine kapandıkları gözlemlenmiştir. Hedef grubun, yaşam alanlarını 
değerlendirmeleri istendiğinde, genç kızların pek çoğu, kendi ifadeleriyle 
yurttaki arkadaş ortamından mutlu olduklarını dile getirmektedir. Diğer 
taraftan, genç kızların, yaşadıkları alana ilişkin en fazla hoşlanmadıkları 
şeyin, yurtta var olan kurallar ve bunları uygulayan idareci ve öğretmenlerin 
olduğunu dile getirmesi dikkat çekicidir. Arkadaşlarıyla birlikte yaşamak 
genç kızları ne kadar memnun etse de, birlikte yaşamanın zorunlu kıldı-
ğı bazı kurallara uymak da o denli rahatsız etmektedir. Oysa ki, yaşam bir 
kurallar bütünüdür. Bireylerin, bir takım kurallara uyarak, aslında kendi 
güvenliklerini de garanti altına aldıklarını bilmeleri ve kurallara uyulma-
dığında ise bunun bedelinin bir şekilde ödeneceğinin bilincinde olmaları, 
gerekmektedir. İşte bu noktada, ceza- ödül mekanizmasının devreye sokul-
ması kaçınılmazdır. Elbette ki, ceza denildiğinde şiddet algılanmamalıdır. 
Psikoloji eğitimi almış uzmanlar tarafından belirlenmiş ve mutlaka suç çeşi-
dine göre standardize edilmiş caydırıcı yöntemler devreye sokulmalı, aynı 
bağlamda gençlerin doğru tutumları ve/veya bireysel başarıları da ödüllen-
dirilmelidir. 

4.2.3. Kapasite Geliştirme Merkezleri’nin Oluşturulması 

Her ne kadar, anket sonuçları, eğitimin, her iki grup içinde ikinci sırada yer 
aldığını gösteriyorsa da, aileleriyle yaşayan genç kızların, kendi hayatların-
da eğitim alanına verdiği önem, yurtta yaşayan kızlara nazaran daha yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. Zira, yurtta yaşayan kızların çok büyük bir bölümü, 
eğitim önemli demekte ancak dersleri ile ilgilenmeyi şiddetle red etmekte-
dir. 

Eğitim, hedef grup için, sadece, kendilerine para kazandıracak işi bulmala-
rını kolaylaştıracak bir araçtır. Dolayısıyla, devletin hiç bir ayrım yapmadan 
yurtlarda yaşayan tüm gençlere sağladığı iş olanağı bu gençleri büyük bir 
vurdumduymazlığa sürüklemekte ve iyi bir eğitimin yaşamdaki önemini 
görmezden gelmelerine yol açmaktadır.
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4.2.3.1. Uygulamalı Eğitimlerin verileceği ve aynı zamanda da inkübatör 
olarak aktive edilecek iş atölyelerinin oluşturulması

Her ne kadar ABD ve AB’deki mesleki eğitim sistemleri birçok başarılı uygu-
lamaya sahne olmuşsa da, mevcut uygulamalar içinde Almanya’nın sistemi 
muhtemelen en etkileyici örneği teşkil etmektedir. Almanya 1969 yılında bir 
yasa yürürlüğe koymuş ve bu yasayla mesleki eğitim standard hale getirilip 
tek bir sistem altında toplanmıştır. Almanya’nın yetişkin eğitimi anlamında 
önemli derece öne çıkmasının nedeni, meslek eğitimlerinin sadece teorik 
olarak değil aynı zamanda oluşturulan iş atölyelerinde pratik olarak ger-
çekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. “Bölgesel Piyasa İhtiyaçları” doğ-
rultusunda oluşturulan tam teçhizatlı iş atölyeleri, eğitimini tamamlamış; 
ancak henüz iş piyasasına girememiş kişilere geçici süre ile gelir temin eden 
iş üretim merkezleri (inkübatör) olarak da hizmet vermektedir. Piyasadan 
sipariş usulü iş alan üretim merkezlerinde, meslek eğitimini tamamlamış 
kişiler saat başı ücret mukabilinde çalışarak gelir temin edebilmektedir. 18 
yaşını doldurarak yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda kalan gençlerin, 
sürekli bir iş bulana kadar bu imkândan faydalanabilmeleri onların yanlış 
yollara sapmasını engelleyerek gerçek hayata yumuşak geçişlerini sağlaya-
caktır. Ayrıca, atölyelerin bakım-onarım-enerji ihtiyaçlarının üretim faali-
yetlerinden karşılanması, sistemin sürdürülebilirliğini temin edecektir.   

4.2.3.2. Teknik ve Uygulama Eğitim Programları’nın Verilmesi 

Dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalar yapan merkezlerin sosyal içermeye 
yönelik sonuçlar sağlayabilmeleri için gençleri sadece iş bulmak için değil, 
aynı zamanda yurttaş olarak toplumsal kararlara katılmak, yurttaş olarak 
haklarını savunmak, bağımsız bireyler olarak toplumsal değişimin öncülü-
ğüne soyunmak için güçlendirmeleri amaçlanmalıdır. Bu nedenle, “Kapasi-
te Geliştirme Merkezleri” adıyla tanımladığımız bu merkezlerde verilmesi 
öngörülen eğitim programları tüm bu ihtiyaçları giderecek biçimde tamam-
layıcı modüllerden oluşmalıdır. Söz konusu modüller, aşağıdaki üç başlık 
altında tarif edilebilir:

• Kişisel Gelişim Programı 
 (Tüm katılımcılar için zorunlu eğitim - 36 saat)

• Aktif Vatandaşlık Programı 
 (Tüm katılımcılar için zorunlu eğitim - 24 saat)

• Meslek Eğitim Programları 
 (Belli bir sanat, meslek veya uzmanlık üzerine seçmeli dersler - 

seçilen programa bağlı olarak 120 - 90 saat)
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4.2.3.2.1. Kişisel Gelişim Programı

Kişisel Gelişim Programının genel hedefleri, kişisel ve mesleki yaşamlarında 
kendileri tarafından belirlenen amaçlara ulaşmaları için kadınlara yardımcı 
olmak, değişim için sosyal faaliyetler ve insiyatifleri desteklemek ve böylece 
bireysel liderlik kabiliyetlerini iyileştirmektir. Liderlik, ‘liderlik özellikle-
ri’ gösteren bir kişiliğe sahip olmakla sınırlandırılmamaktadır. Özünde her 
birey kendi yaşamında bir lider olabilir. Eğer amacımız kadınların iş yaşa-
mında hak ettikleri yeri almalarını sağlamaksa, öncelikle oyunun kuralları 
onlara öğretilmelidir. Birçok sebepten ötürü günümüzün iş yaşamı, geçmişe 
göre çok farklıdır ve bu değişim sürmektedir. Değişim sürecini yönetmek 
oldukça zordur, zira değişimle birlikte gelen riskler, elde edilen faydalara 
eşittir. Değişimin yönetilmesi, liderlik gerektirir ve her riskin uzmanlıkla 
tanımlanması ve değerlendirilmesi zorunludur. Buna rağmen, uygulamanın 
yönetimi de karar verme ve hedef koyma kadar önemlidir. Bu süreç bir tür 
tohum-toprak ilişkisine benzer. İyi bir mahsul elde edebilmek için sadece 
tohumun kaliteli olması yetmez, tohumun aynı zamanda iyi, sağlam bir top-
rağa ekilmesi ve düzenli bakımla yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, anket uygulamaları sırasında, hedef grubun özgüvenleri ölç-
mek için Rosenberg güven ölçeği kullanılmıştır. Özgüven ya da benlik say-
gısı, kişinin yaşamında birçok faktörü etkileyen bir alan olarak öne çıkmak-
tadır. Düşük benlik saygısı, diğer bir deyişle düşük düzeydeki özgüvenin, 
yaşam tatmininin azalmasına neden olduğu ve yalnızlık, depresyon, anksiye-
te, alınganlık ve sinirlilik halleriyle yakından ilişkili olduğu tespit edilmiş-
tir. Diğer, anket verileri ve proje süresince yapılan gözlemler doğrultusunda, 
anket sonucunda, katılımcıların ortalama özgüven puanlarının 5 üzerinden 
3,4 puan olarak belirlenmesi, hedef grupta yer alan çoğu genç kızda var olan 
deprasyon durumunun bir açıklaması olarak değerlendirilmiş ve bu kızların 
narsist kişiliğe eğilimli olabilecekleri konusunda kaygı yaratmıştır. Dolayı-
sıyla, Bireysel Gelişim Programlarının sürekli uygulanarak, hedef kitlenin 
sağlıklı bir benlik geliştirmesi çok önemli olacaktır. 

4.2.3.2.2. Aktif Vatandaşlık Programı

Bu program, bireylerdeki yetenek seviyelerini arttırmak, adalet, şeffaflık ve 
güvenilirlik gibi evrensel doğruları kabul etmede önyargısız hareket etme-
lerini sağlama, onlara kapsamlı düşünmeyi öğretme ve yaratıcı olmaya teş-
vik etme amaçlarını taşır. Yeterliğe ulaşmasına müsaade edilmiş bireylerin, 
bağımsız planlama, karar verme ve faaliyetlere katılım konusundaki kabili-
yetlerini arttırdığı bilinen bir gerçektir. 

Bu program, kültürel, dini, etnik ve cinsiyet farklarını göz ardı etmeden bir 
bireyin kimliğinin olumlu olarak gelişmesini destekler. Bireylerin katılımcı 
ve idareci kabiliyetleri güçlendirilir. Programın kapsamı, haklar ve sorum-
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luluklar, insan hakları, demokrasi, ahlaki değerler, hijyen, tarih, gelenekler 
ve görenekler, şeffaflık, bilgiye erişim, yerel-ulusal-uluslararası iş piyasaları, 
kadın-erkek eşitliği, teknolojik gelişim ve çevresel değerler gibi gündelik 
hayat üzerinde etkisi olan başlıkları içermektedir. Bireyler farklılıklarını 
geride bırakarak bu oturumlardan, yaşadıkları dünya hakkında daha iyi bir 
anlayışa sahip olmuş olarak ayrılırlar. Programdan faydalanan bireylerin, 
kendi kişisel ihtiyaçları ve beklentilerini, yüzleşmek zorunda oldukları sos-
yal gerçekliklerle uyumlaştırmayı öğrendikleri ve bu sayede gelecekleri için 
daha mantıklı bir şekilde plan yapmalarının mümkün hale geldiği söylene-
bilir.

Anketin; 4.1.9. Bölümünde, toplumsal alanda var olan özgürlükleri, hakla-
rı, fırsat eşitliklerini ve güvenceleri ölçmek üzere katılımcılardan bir dizi 
soruya yanıt vermeleri istenmiştir. Hem yurtta yaşayan genç kızlar hem 
de ailesiyle yaşayan genç kızlar, zenginliğin eşit ve adil dağıtılmasının ve 
iş bulma şansının Türkiye toplumunda gerçekleşmiş en önemli güvence-
lerden ilk ikisi olduğuna yüksek düzeyde inanç duymaktadırlar. Ayrıca, 
sıralaması farklı olsa da genç kızların, yaşadıkları toplumda kadın-erkek 
eşitliğinin gerçekleştiğine dair inançları azımsanmayacak düzeyde yüksek-
tir; yurtta yaşayan genç kızların algılamasına göre kadın-erkek eşitliğinin 
Türkiye’de gerçekleşme düzeyi 3,35 puan ve ailesiyle yaşayan kızlara göre 
3,17 puandır. Bu sonuçlar, genç kızların ülkelerine duydukları güven anla-
mında sevindirici olsa da gerçekle çok fazla örtüşmediğinden, genç kızların, 
söz konusu kavramlara ilişkin fazla bilgileri olmadığının bir göstergesi ola-
rak değerlendirilmiştir. Diğer yandan anketin AB ile Türkiye ilişkilerinin 
değerlendirildiği 4.1.10 bölümünde, ailesiyle yaşayan genç kızların % 79,3 
oranındaki bölümünün konu hakkında olumlu ya da olumsuz fikir beyan 
edebilmelerine rağmen, yurtta yaşayan genç kızların % 54,3’ü, olumlu ya da 
olumsuz herhangibir fikir belirtemedikleri görülmüştür. Aynı bölümde yer 
alan açık uçlu sorulara verilen yanıtlarda ise; tam üyeliğin Türkiye’nin yara-
rına olacağını düşünenlerin bu yararın ekonomik tarafına vurgu yaptıkları; 
tam üyeliğin Türkiye’ye yarar sağlamayacağını düşünenlerin ise olası zara-
rın ahlaki ve kültürel yanına vurgu yaptıkları tespit edildiğinden, gençlerin 
hemen hemen hiç birinin AB’nin temel ilkelerine ve felsefesine ilişkin fikir-
leri olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda, yetiştirme yurtlarında uygulanacak  
Aktif Vatandaşlık eğitimleri ile gençlerin; haklar ve görevler, insan hakları, 
demokrasi, ahlaki değerler, hijyen, sosyal adalet, tarih, gelenekler, şeffaflık, 
bilgiye erişim, yerel-ulusal-uluslararası iş piyasaları, toplumsal cinsiyet eşit-
liği, teknolojik gelişme ve çevre değerleri gibi değerler üzerinde fikir sahibi 
olmalarının ve yaşadıkları toplumla bütünleşmeleri mümkün olabilecektir.  
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4.2.3.2.3. Mesleki Eğitim Programı

İşgücü arzı açısından bakıldığında, faktör verimliliğini artırmanın olmazsa 
olmaz koşulu, işgücünün iyi eğitilmiş olmasıdır. Bu bağlamda, 1997 yılında 
kabul edilen sekiz yıllık zorunlu temel eğitim yasası doğru yönde atılmış bir 
adım olsa da Türkiye, AB’nin eğitimlilik merdiveninin en alt basamağında 
bulunmaktadır. 

0-19 yaşındakilerin sayısı 20 milyon civarındadır. Bu demografik gelişmenin 
olumsuz yanı, zorunlu eğitim dönemi sonrasındaki okullaşma oranının yak-
laşık olarak % 50’si kadar olmasıdır. Dolayısıyla, zorunlu eğitim süresinin on 
iki yıla çıkarılması ciddi altyapı yatırımlarını gerektirecektir. Hâlihazırda, 
Türkiye’deki orta öğretim kurumlarında yaklaşık 2,4 milyon öğrenci bulun-
maktadır. 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş, kapsamlı bir okullaşma hedefine 
ulaşmak için (% 95), on yıl içinde, öğrenci sayısının yaklaşık olarak iki katı-
na çıkarılmasını gerektirecektir 

Ülkemizde var olan diğer bir sorun da gençlerin üniversite eğitimini yeğ-
leyerek meslek eğitiminden uzak durmalarıdır. Bu genel durum, yetiştirme 
yurtlarında yaşayan gençler için de söz konusudur. Ayrıca, sınırlı korumacı-
lık prensibi başlığı altında incelenen bölümde de belirtildiği üzere devletin 
hiç bir ayrım yapmadan yurtlarda yaşayan tüm gençlere iş olanağı tanıması, 
gençleri büyük bir vurdumduymazlığa sürüklemekte ve bir meslek sahibi 
olmanın önemini görmezden gelmelerine yol açmaktadır. 

Meslek eğitimine rağbet olmaması iç siyasi kaygılar nedeniyle, meslek eği-
timine hükümetlerin de öncelikli önem vermemesine yol açmaktadır. Dola-
yısıyla, bu eğitim yapısı, işgücü piyasasındaki parçalanmayı artırmakta ve 
süreklileştirmektedir. Bu alanda ilerlemek için kapsamlı reformlara ve güçlü 
bir siyasi iradeye gereksinim duyulmaktadır. Kırdan kente göç hızında bek-
lenen artış, eğitim ve işgücüne katılım sorununu arttırmaktadır. 

Türkiye benzeri ülkelerde, uzun vadeli insan kaynakları geliştirme politi-
kaları için, işgücü piyasalarının ‘istihdam edilebilir’ bireylerin yaratılması 
gereksinimiyle bağlantılı ve uluslararası standartlara uygun bir mesleki eği-
tim ve öğretim sisteminin zorunlu olduğu açıktır.

Mesleki eğitim programları, başlangıç teknik kabiliyetleri öğretildikten son-
ra, belli bir sanat, meslek veya uzmanlığın çalışılması üzerine yoğunlaşman 
eğitimsel oturumlardır. Bu programlar teknik alanlarda uzmanlığı geliştir-
diğinden, teknik eğitim olarak da adlandırılabilirler. Bu nedenle, böylesi bir 
yöntemin planlı bir şekilde uygulanması neticesinde bireylere, kullanacak-
ları kapasiteleri arttırma imkânı verilmektedir ve buna ek olarak, kaliteli bir 
insan işgücü bu sayede yaratılmış olduğundan, mesleki eğitim ile ekonomik 
üretkenlik arasında belirleyici bir ilişki de mevcuttur. Özellikle gelişen eko-
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nomilerde iş piyasaları gittikçe daha fazla uzmanlaşmaktadır. Bu nedenle, 
devlet kurumları ve ayrıca özel şirketler, mesleki eğitime daha fazla yatırım 
yapmak zorunda bırakılmaktadır. Her ne kadar ABD ve AB’deki mesleki 
eğitim sistemleri birçok başarılı uygulamaya sahne olmuşsa da, Almanya’nın 
sistemi muhtemelen en etkileyici örneği teşkil etmektedir. Almanya 1969 
yılında bir yasa yürürlüğe koymuş ve bu yasayla mesleki eğitim standard 
hale getirilip tek bir sistem altında toplanmıştır. Bu yeni mevzuatla getirilen 
yeniden örgütlenmeyle, sorumluluğun devlet, birlikler, dernekler ve ticaret 
ve sanayi odalarına atanması yoluyla sistem işler hale getirilmiştir. 2001 iti-
bariyle, 22 yaş altı genç nüfusun üçte ikisi çıraklıklarına başlamış ve % 78’i 
eğitimlerini tamamlanmıştır. Almanya’da 22 yaş atında toplam genç nüfu-
sun % 51’inin mesleki eğitim almış olduğu söylenebilir. 2004 yılında Alman 
Hükümeti, hiçbir işçinin niteliksiz kalmamasını sağlamak üzere, birliklerle 
çıraklık eğitimi konusunda bir taahhüt anlaşması imzalamıştır.

4.2.3.3. Staj Olanakları sağlanarak Gençlerin iş piyasası ile 
uyumlaşmalarının sağlanması

Birçok AB ülkesinde başvurulan staj ve çıraklık uygulamalarının ana amacı 
gençlerin pratik yapması ve yaparak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bulgaris-
tan, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya gibi bazı 
ülkelerde, doğrudan işbulma kurumları tarafından yönetilen işgücü piyasa-
sındaki staj programları, bir meslek eğitim ‘kültürü’ yaratma yolunda ilk 
adım olarak kullanılmaktadır. 

4.2.3.4. Eşleştirme Programı ile gerçek ve sürdürülebilir istihdam 
olanakları sunulması

Ülkemizde meslek eğitimi programları düzenleyen resmi ve özel kurum 
ve kuruluş varsa da, bu kurumların  işe yerleştirme hedefleri yoktur. Bu 
konuda, Türkiye’de en kapsamlı çalışan kurum İş ve İşçi Bulma Kurumu 
(İŞKUR)’dur. Aynı kurum, sektörel analizler yaparak piyasada en fazla ihti-
yaç duyulan meslek gruplarını da belirlemektedir. Dolayısıyla, gerek yetiş-
tirme yurtlarında oluşturulacak iş atölyelerinin çeşidine karar verilirken ve 
gerekse de eğitimlerini tamamlayan gençlerin işe yerleştirilmesine ilişkin 
girişimlerde bulunulurken SHÇEK’in İŞKUR ile işbirliğine girmesi önem-
li olacaktır. Böylece, yetiştirme yurtlarında hayata hazırlanan gençler ile iş 
piyasası arasında bir eşleştirme yapılması olası kılınacaktır. Özel sektörde de 
istihdam şansı bulunmasıyla, devletin yetiştirme yurtlarında yaşayan vasıf-
lı/vasıfsız her gence iş bulma zorunluluğu ortadan kalkacak ve söz konusu 
uygulama için devlet bütçesinden ayrılan kaynaklar daha faydalı amaçlar 
için kullanılabilecektir. 
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4.2.4. Psikolojik Destek ve Genişletilmiş Rehberlik Servisi Verilmesi

Aile sevgisi ve ilgisinden uzak olarak yetiştirme yurtlarında yaşayan çocuk-
lar ve gençler, fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimleri ve kişisel güvenlikleri 
tehlikede olması nedeniyle “Korumaya Muhtaç Çocuk/ Genç” olarak tanım-
lanmaktadır. Proje kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerinin temel 
amacı bu çocuklara/ gençlere, içinde bulundukları durumu özümseyip onlara 
sunulan hizmetlerden faydalanarak avantajlı bir konuma geçmenin yollarını 
göstermek ve hayatları hakkında hedef belirlemelerini sağlamak ve amaçla-
rına erişmek için gereken güce sahip olabilmeleri amacıyla onlara rehberlik 
yapmaktır.

PEARL Projesi kapsamında verilen psikolojik danışmanlık hizmeti doğrul-
tusunda varılan sonuç, buradaki gençlerin hemen hemen tümünün bu tür 
bir gereksinime ihtiyacı olduğu yönündedir. Dolayısıyla, öngörülen model 
kapsamında yer alan Psikolojik Destek ve Genişletilmiş Rehberlik Servisi 
doğrultusunda, her merkezde birden çok psikoloğun ve en az bir psikiyatris-
tin istihdamı öngörülmektedir. Gerek ilaç desteği için ve gerekse de psiko-
terapi seanslarının verimli sonuç getirebilmesi için gençlerin aynı uzmanla 
uzmanın gerek duyduğu sıklıkta ve sürekli olarak iletişim halinde bulunma-
sı gerekmektedir. Oysa ki yetiştirme yurtlarında yaşayan gençler, ihtiyaçları 
belirgin düzeye vardığında, bakıcı anneleri tarafından farklı hastanelere ve 
farklı uzmanlara götürülmekte ve süreç takip edilmemektedir. Bu durum, 
yurtta yoğun görevleri olan bakıcı anneleri de zorlamakta büyük bir zaman 
kaybına yol açmaktadır. Yurtlarda, her 5 gençten sorumlu 1 psikoloğun ve 
tam zamanlı 1 psikyatristin istihdam edilmesi, pahalı bir uygulama gibi 
görünse de insane yapılan bir yatırım olduğundan ve orta-uzun dönemde 
pek çok fayda sağlayacağından mutlaka yapılması gereken bir yatırımdır.   

Genişletilmiş Rehberlik Servisi ise Psikolojik Destek Servisi ile eşgüdüm 
içinde çalışan eğitimcilerden oluşmalı ve gençlerin akademik başarısını 
takip etmelidir. Hesap verecekleri bir ailelerinin bulunmaması ve bağışlayıcı 
devlet babalarının onlara hayatları boyunca iş sağlama garantisi nedeniyle, 
atalet içinde olan gençlerin hayatla erken yaşta yüzleşmeleri sağlanmalıdır. 
‘Genişletilmiş Rehberlik Servisi’nde görevli eğitimciler en fazla 5 gençten 
sorumlu olmalı, okullarında bu öğrencinin veliliklerini üstlenmeli, zayıf 
yönlerinin telafisi için gerekli girişimlerde bulunmalı, yurt içinde etüt saat-
leri düzenlemeli, kısacası anne-babaların sorumlu olduğu yönlendirme ve 
süreç analizi görevlerini üstlenmelidirler. 

4.2.5. Genişletilmiş Sosyal Programlar Verilmesi 

Bunlar, lehdarların kendine güven ve sosyalleşmesinin gelişimini temin 
etmek üzere düzenlenecek imkânlardır. Bu imkânlar sayesinde lehdarlar, 
kişisel yaşamlarını sağlıklı bir şekilde planlayabilecek ve geleceğe umutla 
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bakabilecektir. Gençlerin, süreç boyunca, sosyal ilişkiler kurması, ağlara 
katılması ve böylece de sosyal sermayelerini geliştirmeleri sağlanmalıdır 
(Edmonton Social Plan, 2005). Gençlerin yaratıcılıkları, hayalleri ya da pro-
jeleri sadece iş bulmak için sahip olmaları gereken temel unsurlar olarak 
algılanmamalı iş bulmakta onlara yardımcı olabilecek araçlar olarak değer-
lendirilmelidir. Ancak ne yazık ki bu tür bir yaklaşımı, birçok başka ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de görmek mümkün olmamakta, gençlere işgücü piya-
sasının ihtiyaçlarına indirgenmemiş özgürlük ve eleştirellik ortamında ken-
dilerini geliştirme şansı verilmemektedir. Bu nedenle, ‘Genişletilmiş Sosyal 
Programlar’ başlığı altında düzenlenecek bir dizi düzenli faaliyet, yetiştirme 
yurtları için öngörülen modelin kapsamına alınmıştır. Gençlerin, ‘Psikolo-
jik Destek ve Genişletilmiş Rehberlik Servisi’ aracılığıyla saptanan yetileri 
doğrultusunda, aileleri ile yaşayan gençlerin devam ettiği spor klüplerine, 
müzik kurslarına, sivil toplum kuruluşlarına katılımları sağlanmalıdır. Zira, 
anket sonuçları, yurtta yaşayan genç kızların yarıdan fazlası (% 77,8) insanla-
rın güvenilmez olduğunu ve onlara karşı sürekli temkinli olmak gerektiğini 
vurgulamaktadır. Elbette günümüz modern yaşamı içinde insanlara koşul-
suz şartsız bir güven duygusunun olması gerektiğinden bahsetmek naif bir 
yaklaşım olacaktır. Ne var ki bireyin sürekli olarak birileri tarafından kandı-
rılacağı ya da iyi niyetinin suiistimal edileceğine dair tedirgin olması ve bu 
nedenle insanların birçoğunu kendine tehdit olarak algılaması da sorunlu 
bir durumdur ve özellikle üzerinde durulması gerekir. Yurtta yaşayan genç 
kızların, yaşıtları ile farklı ortamlarda bir araya gelmeleri ve ortak amaca 
yönelik gayret göstermeleri, onların çevrelerine duydukları güveni yüksel-
tecektir. Farklı faaliyetlere, sürekli ve düzenli olarak devam eden gençlerin 
gayretleri ödüllendirilmeli, kısa sürede vaz geçen ya da uyumsuzluk gösteren 
gençlere psikolojik destek verilmeye devam edilmelidir. Katılımcılık yetileri 
geliştirilen gençler, öncelikle kendi yaşamlarına ilişkin olumlu tavır geliş-
tirecekler ve daha ötesi, yaşadıkları ülkede var olan sorunların çözümü için 
gayret gösterebileceklerdir. 
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5. PEARL PROJESİ ALAN ÇALIŞMASI
 RAPORU

5.1. PEARL PROJESİ ALAN ÇALIŞMASI RAPORU: 
EĞİTİMLER ÖNCESİ DURUM TESPİTİ 

(Hazırlayan Özgür ARUN1)

Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleşmesi sırasında sundukları destekten ötürü BPW-Ankara üyelerine teşek-
kür ederim. Saha çalışması öncesinde ve sırasında desteğini esirgemeyen Arzu Özyol’a; değerlen-
dirme soruların oluşmasında, çalışmanın uygulama safhası ve taslak raporun değerlendirme aşa-
masında sundukları katkılardan ötürü Ela Gökalp’e; veri toplama sürecinde emeklerini esirge-
meyen BPW-Ankara gönüllülerine; tüm çalışmanın oluşmasında işbirliği yapan Atatürk Çocuk 
Yuvası yetkililerine; bizlerle kıymetli bilgilerini paylaşarak raporda sunulan verilerin oluşmasını 
sağlayan Atatürk Çocuk Yuvası’nda ve Türkiye’de aileleri yanında yaşayan genç kızlara; bu 
araştırmanın Romanya ayağını gerçekleştiren BPW derneğinin Romanya şubesi gönüllülerine 
ve Romanya’da bizlerle bilgilerini paylaşan genç kızlara teşekkür borçluyum. Verilerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, veri kontrolü ve taslak raporun gözden geçirilip düzeltilmesi sırasında sun-
duğu değerli katkılar için Banu Karademir’e teşekkür ederim.

Özgür Arun

5.1.1. GİRİŞ

Bu raporda, Saygın Bir Yaşam İçin İstihdam ve Güvenceye Adım (Pace for 
Employment and Assurance for Respectful Life - PEARL) Projesi’ne ait, 
temel araştırmanın bulguları tartışılacaktır. Bu tartışmalar, kendi içinde 
Kişisel Bilgiler, Yaşama ve Yaşam Alanına İlişkin Bilgiler ve Yaşanılan Top-
luma İlişkin Bilgiler olmak üzere üç ana bölüme ayrılmaktadır. Hedef gru-
bu oluşturan, yurtta yaşayan çocuklara ait verilerin sunulmasının yanında, 
ek olarak karşılaştırma imkanı sunması bakımından, ailesi yanında yaşayan 

1 Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
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çocuklar ve kültürlerarası karşılaştırma için Romanya’da yurtta yaşayan 
çocuklar araştırmaya dahil edilmiştir. 

5.1.1.1. Projenin Hedefleri, Öncelikleri ve İlgisi

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği’nde gözetilen temel bir hak, ortak 
bir değer ve Avrupa Birliği’nin büyüme, istihdam ve toplumsal bütünlük 
hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından gerekli bir koşuldur. Büyük Avrupa 
Projesi’nin, 1957 yılında, şekillenmesi ile birlikte, kadın-erkek eşitliği konu-
su tartışılmaya başlanmış ve aradan geçen elli yıl boyunca da önemli bir yol 
alınmıştır. Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Avrupa Birliği üyeliği, 
ülke kadınları açısından da önemli sonuçlar doğurabilecektir. Güvenceye 
alınacak yeni haklar ve bu hakların korunması için oluşturulacak yeni meka-
nizmalar ya da mevcut mekanizmaların iyileştirilmesi bu güne kadar karar 
mekanizmalarında ya da politik süreçlerde ikinci plana atılan “kadın” konu-
sunun görünürlüğünü ve hak ettiği önemi kazanmasını sağlayabilecektir.

Bu bağlamda, Türkiye’nin 2004-2006 dönemini kapsayan “Ön Ulusal Kal-
kınma Planı”nda (UKP), “Ulusal Kalkınma Planı”nın “Avrupa Topluluğu 
Politikalarına Uygunluğu” ana başlığında ve “Kadınlarla Erkeklere Eşit 
Muamele” alt başlığında belirtildiği gibi: Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin, insan hakları, sosyal adalet ve demokratik temsil meselesi olduğunun 
ve kadınlarla erkeklere eşit muamele edilmesinin ekonomik kalkınma düze-
yinin yükseltilmesi ve kişiler arasında toplumsal barışın sağlanması açısın-
dan büyük önem taşıdığının bilincindedir. 

Programın yukarıda belirtilen hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda, 
PEARL Projesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas alınarak, aile sevgisinden 
ve ilgisinden uzak olarak, yetiştirme yurtlarında yaşamlarını geçiren kız 
çocuklarının, hayata başlangıç yaptığı dönemlerde, kendileri ile aynı yaşta 
olan hemcinslerinden daha dezavantajlı bir konuma düşmelerini engelleme-
yi ve bu bireyleri yaşamın -başta istihdam olmak üzere- her alanında yer 
almalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede PEARL Projesinin, 
“Ulusal Kalkınma Programı”nda belirtilen unsurlardan özellikle toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve istihdamda eşit fırsatlar yaratılarak istih-
damın artırılması bileşeniyle örtüştüğü ifade edilebilir.

5.1.1.2. Türkiye’de Genel Durum

Türkiye’de, özellikle iş ve eğitim alanlarında, kadına yönelik ayrımcılığın 
ipuçları, OECD’nin 2005 yılı istihdam raporunda sunulan verilerden hare-
ketle izlenebilir. Bu rapora göre Türkiye’deki kadın istihdamının % 24,3 
olduğu belirlenmiştir. Oysa, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu oranın % 42 
olduğu bilinmektedir. Dahası, 2000 yılında kabul edilen ‘Lizbon Strateji-
si’ ile bu oranın 2010 yılı itibariyle % 60 olması hedeflenmektedir. Kadına 
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yönelik ayrımcılığın ipuçları, benzer işi yapan kadın ve erkeklerin aldıkları 
ücretlerdeki farklılıklar düzeyinde de hemen dikkat çekecektir. Türkiye’de, 
çalışan kadınların aldıkları ücretler, erkeklerin aldıkları ücretin sadece 
% 60’ına karşılık gelmektedir. Bu durumda, Avrupa Birliği’nde, 1957 yılında 
hayata geçen ve günümüzde Amsterdam Anlaşması’nın 141. maddesi olan 
eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesinin 2007 yılında dahi henüz erişilmekten uzak 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

İş hayatında var olan cinsiyet eşitsizliği, ülkemizde eğitim alanında da ken-
dini göstermektedir. Türkiye’de 15 yaş ve üstü nüfusun % 13,5’i (6424419 
kişi) okuryazar değildir. Okuryazar olmayan bu nüfusun % 79,3’ünü kadın-
lar oluşturmaktadır (TUİK, 2003). Bilindiği üzere, kadın-erkek arasındaki 
eğitim düzeylerinden kaynaklanan farklılık önemli bir gelişmişlik göstergesi 
olarak kullanılır. 1990’lardan bu yana kadın okuryazarlık oranı ‘Birleşmiş 
Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksi’nde önemli bir gösterge olarak kulla-
nılmaktadır. Türkiye’de, kadınların eğitimi hala özel bir dikkat gerektir-
mektedir. Kanunlar aracılığıyla, aileler kız çocuklarını ilkokula gönderme-
ye zorunlu kılınmaktadır. Ne yazık ki bu yasanın ülkenin her yerinde aynı 
düzeyde uygulandığı söylenemez. Özellikle kırsal alanda, bunların yanı sıra, 
okul sayısının sınırlılığı ve eğitimli personel eksikliği ilköğretim imkanı-
nı engellemektedir. Sekiz yıllık zorunlu eğitimin uygulamaya konulmasıyla 
birlikte, kendi köyünde temel eğitimi alamayan çocuklar en yakın yerleşim 
yerindeki sekiz yıllık eğitim veren okullara taşınmaktadırlar. Bu durum, 
özellikle kız çocukları için bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. 
Kız çocuklarına, çoğu zaman böylesi bir taşımalı eğitim için ailelerince izin 
verilmemektedir. (Arun, 2007a:22-23). 

Cinsiyet eşitliği kavramı, sadece bir insan hakkı veya sosyal adalet konusu 
değil aynı zamanda da insan güvenliği, çevre korunması ve sürdürülebilir 
kalkınma gibi ana temaların önemli bir bileşenidir. Dolayısıyla, kalkınma 
politikalarında; kadın yoksulluğuna özel olarak odaklanılması ile yoksulluk 
azalacak ve böylece sağlık, istihdam ve eğitim gibi alanlarda eşitlik sağlana-
bilecektir. Esas zorluk, cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için gerçekleştiri-
lecek faaliyetlerde, ayrıntılı planlamaya gereksinim duyulmasıdır. Bu bağ-
lamda, cinsiyet eşitliği, karar verme süreçlerine tümüyle dahil edilmelidir. 
Ulusal Kalkınma Programında, cinsiyet eşitliği kavramı, ‘istihdamda eşit 
fırsatlar’ yaratılmasına atıfla, “Türkiye’nin Kalkınma Stratejisinin İkinci 
Boyutu: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdamın Yükseltilmesi” 
başlığı altında da çalışılmaktadır. 

Bu proje ile 13-18 yaş grubunda yer alan ve yaşamlarını yetiştirme yurdun-
da ve devletin koruması altında bulunan genç kızlara, çok yönlü bir destek 
programı öngörülmektedir. Korunmaya muhtaçlık olgusu içinde ekonomik 
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nedenler daha ağırlıklı olduğundan, gelir dağılımının bozulduğu dönem-
lerde, sorun daha da ağırlaşmaktadır. Sosyal güvenlik programlarının tüm 
nüfusu yeterli düzeyde kapsayamaması, işsizliğin yaygın olması, göç, aile-
lerin bakıp koruyabileceklerinden daha çok çocuğa sahip olması, kadının 
eğitim düzeyi ve toplumsal statüsünün yeterince geliştirilememiş olması, 
sorunu büyüten diğer nedenlerdir. Dolayısıyla korunmaya muhtaç çocuklara 
götürülecek hizmetlerin yerine getirilmesi geniş kapsamda toplumsal bir iş 
bölümü ve dayanışma ile mümkündür. 

Tablo 1:  Haklarında Koruma Kararı Alınan Çocukların Korunma Karar 
Alınma Nedenlerine Göre Dağılımı

Nedenler

Yıllar

2000 2001 2002

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Ekonomik yetersizlik 581 11 589 10 885 15

Boşanma 1201 23 1159 19 1293 22

Buluntu/ terk 974 19 2365 38 1397 23

Ölüm 1919 37 1369 22 1408 23

Ensest 27 1 39 1 42 1

Ailenin fiziksel ve 
duygusal istismarı

265 5 425 7 562 10

Aile dışı cinsel istismar 48 1 67 1 49 1

Diğer (deprem, terör) 162 3 172 2 271 5

Toplam 5177 100 6185 100 5907 100

Kaynak: http://www.shcek.gov.tr

Son yıllardaki koruma kararları ile ilgili verilere bakıldığında, SHÇEK tara-
fından koruma altına alınan çocukların, 2000 yılı verilerine göre SHÇEK 
kurumlarına geliş nedenlerinde ebeveynin ölümü ilk sırada yer almaktadır. 
2000 yılında koruma altına alınan her üç çocuktan birisi ebeveynlerinden 
birini ya da her ikisini kaybeden çocuklardan oluşmaktadır.

2001 yılında ise en önemli neden buluntu/terk olarak öne çıkmaktadır. 
2000 yılında SHÇEK’in koruma altına aldığı çocuklar içinde, geliş nedeni 
buluntu/terk olanların oranı % 19 iken, 2001 yılında bu oran iki katına çıka-
rak % 38’e yükselmiştir. Bir yıl içinde ortaya çıkan bu hızlı artışı, Türkiye’de 
2001 yılında yaşanan büyük ekonomik krizin bir yansıması olarak okumak 
mümkündür. Bununla birlikte, 2000 yılında ensest, ailenin fiziksel ve duy-
gusal istismarı ile aile dışı cinsel istismar nedeniyle korunma altına alınan 
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çocuklar, o yıl içinde korunma altına alınan çocukların % 7’sini oluşturmak-
tadır. Ancak 2002 yılında bu oran % 12’ye yükselmiştir. 

Yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı, yetiştirme yurtlarında yaşayan 
çocuk ve gençlerin fiziksel ve psikolojik durumları yaşıtları ile farklılık gös-
termektedir. Bu gençlerin, yaşadıkları travma/lar sonucu girdikleri bunalı-
mın üstesinden gelebilmek ve onları hayata kazandırabilmek için her birine 
özel olarak odaklanılması ve farklı bir program uygulanması gerekmektedir. 
Bu proje ile 13-18 yaş grubunda bulunan, korunmaya muhtaç genç kızlara 
çok yönlü bir destek programı öngörülmektedir. Programın ana bileşenleri-
ni, genç kızların istihdam edinebilirliklerinin arttırılmasına yönelik olarak 
planlanmış, özgüven geliştirmelerini sağlayacak ve aktif vatandaşlık bilinç-
lerini güçlendirecek unsurlarla desteklenmiş eğitim programları, psikolojik 
destek paketleri ve sosyal faaliyetler oluşturmaktadır. Böylece, ‘İnsan Hak-
ları’, ‘Sosyal Adalet’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ gibi evrensel ilkeler 
doğrultusunda belirlenen, psikolojik ve sosyal olarak desteklenen ve eğitim-
ler yoluyla kapasiteleri geliştirilen genç kızlar için istihdamda eşit fırsatlar 
yaratılacaktır. Projenin, hibe kapsamı içindeki pilot uygulaması, “Ankara 
Atatürk Çocuk Yuvası”nda yaşamlarını sürdüren 13-18 yaş grubuna dahil 75 
kız öğrenci ile gerçekleştirilecek olup, proje kapsamındaki lobi faaliyetleri 
bağlamında, eğitimlerde başarı gösteren ve 18 yaşını geçen kız çocuklarının 
(en az 5 tanesinin) uygun işlere yerleştirilmesi sağlanacaktır. 

5.1.2. YÖNTEM

PEARL projesi çerçevesinde sürdürülen Temel Araştırmanın hedefleri ve 
yöntemi beş ana başlıkta karakterize edilebilir. Bunlar sırasıyla;

1. Demografik, soysal ve kültürel özellikler,
2. Ekonomik şartlar, yaşam standardı ve aktiviteler,
3. Barınma koşulları, altyapı ve sosyal hizmetler,
4. Sosyal ilişkiler, entegrasyon ve topluma bakış,
5. Geleceğe ilişkin algılar ve beklentiler 
gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Temel araştırma için, Ankara Atatürk Çocuk Yuvası çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, ülke içi karşılaştırma için hedef grubun 
özeliklerine benzer nitelikleri taşıyan çocuklar karşılaştırmalarda kontrol 
gurubu olarak seçilmiştir. Araştırmanın uluslararası boyutu da göz ardı 
edilmek istenmemiş ve Romanya’da Tataraşi, Primaverii, Bucium, Mihail 
Sadoveanu ve Bogdaneşti Yetiştirme Yurtları’nda yaşayan kız çocukları da 
kültürler arası karşılaştırma yapma amacıyla temel araştırmanın bir boyutu 
olarak değerlendirmelere alınmıştır. 
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Böylece planlanan saha çalışmasının üç önemli ayağı vardır: Bunlardan ilki, 
yetiştirme yurdunda yaşayan koruma altındaki kız çocuklarının kendi için-
deki değerlendirmesi; ikincisi aile yanında kalan çocuklarla yapılan ülke içi 
karşılaştırmalar ve değerlendirmeler ve üçüncü olarak Romanya’da yetiş-
tirme yurdunda kalan benzer yaş grubundaki kız çocuklarla yapılan karşı-
laştırma ve değerlendirmeler. Bu bağlamda, yukarıdaki hedefleri ve değer-
lendirmeleri kapsayacak biçimde her üç gruba da standart bir soru kağıdı 
uygulanmıştır. 

5.1.2.1. Soru Kağıdı

Temel araştırma sırasında uygulanan soru kağıdı “Kişisel Bilgiler”, “Yaşama 
ve Yaşam Alanına İlişkin Bilgiler” ve “Yaşanılan Topluma İlişkin Bilgiler” 
olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu üç ana bolumun altında 
toplam 11 alt bölüm bulunmaktadır (bakınız Ek 6.1.). Soru kağıdı, projenin 
genel çalışma takvimi içerisinde temel araştırma için ayrılan 2 aylık süre-
nin, 5 Ocak 2008 ve 25 Ocak 2008 tarihleri arasında, 20 günlük zamanını 
kullanmak suretiyle hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında, uygulamanın yapı-
lacağı üç grubun (Türkiye’de yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklar –hedef 
kitle-, Türkiye’de aileleri yanında yaşayan çocuklar –ulusal kontrol grubu- ve 
Romanya’da yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklar –uluslararası kontrol gru-
bu-) özelliklerini de göz önünde tutarak hazırlanan soru kağıdı taslağı tüm 
iştirakçilerin değerlendirmesine sunulmuş ve taraflardan gelen öneriler ve 
kritikler neticesinde pilot çalışma öncesi son halini almıştır. 

5.1.2.2. Pilot Çalışma

Soru kağıdı hazırlığı bittikten hemen sonra, 4-5 Şubat 2008 tarihlerinde soru 
kağıdının geçerliliğini test etmek üzere pilot çalışma yürütülmüştür. Pilot 
çalışma, soru kağıdındaki soruların sahada, gerçek hayatta, işleyip işleme-
diğini değerlendirmek üzere yapıldığı gibi aynı zamanda temel araştırma-
nın küçük ölçekte bir ön çalışması olması niteliğiyle, sahada karşılaşılacak 
sorunlar hakkında da araştırmacıya ön bilgi sunması bakımından da önem 
arz etmektedir. Belirtilen tarihlerde, 2008 yılı şubat ayının ilk haftası sürdü-
rülen pilot çalışma neticesinde soru kağıdı üzerinde bazı sorularda düzenle-
me yapılmış ve bazı diğer sorulara açık uçlu yanıtlar almak üzere açıklama-
lar eklenmesi gereği hissedilmiştir. Pilot çalışmayla birlikte yapılan nihai 
düzenlemeler sonucunda soru kağıdı son halini almış ve temel araştırmanın 
uygulaması için baskıya verilmiştir. 

5.1.2.3. Soru Kağıdı Rehberi ve Veri Toplayıcı Eğitimleri

Pilot çalışma öncesi, soru kağıdı hazırlığının sona erdiği tarihe paralel ola-
cak biçimde veri toplayıcıları için bir rehber kitapçık hazırlanmıştır (bakınız 
Ek 6.3.). Bu rehberde, veri toplayıcıların sahada karşılaşmaları muhtemel 
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durumlar ve dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıntılarıyla açıklamıştır. 
Rehber, pilot çalışma sonrası revize edilmiş ve veri toplayıcıların eğitimi 
öncesinde çoğaltılarak, her bir veri toplayıcısına araştırma sırasında başvu-
rulmak üzere teslim edilmiştir. 

6 Şubat 2008 tarihinde verileri toplamak üzere, BPW tarafından seçilmiş 
üyeler için eğitim çalışması düzenlenmiştir. Veri toplayıcı eğitimi, veri top-
layıcılara proje kapsamında yürütülecek temel araştırma hakkında bilgileri 
sunmakla kalmamış aynı zamanda soru kağıdı ve yöntem hakkında da bilgi-
ler verilmiştir. Böylece, hem rehberin hem de eğitim çalışmasının ışığında 
veri toplayıcıların çalışma hakkında bilgilenmesi sağlanmış, veri toplama 
sürecinde tıpkı soru kağıdında olduğu gibi standart bir görüşme ve soru 
yöneltme biçimi benimsenmeye çalışılmıştır. 

5.1.2.4. Soru Kağıdı Uygulaması ve Veri Girişi

Yapılan eğitim çalışmasının ardından, 7-14 Şubat 2008 tarihleri arasında 
hem hedef grup hem de kontrol grubuyla, eğitimi tamamlamış veri toplayı-
cılar tarafından, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, standart soru kağıdı 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Soru kağıdının uygulanmasının ardından 
veri tabanı hazırlanmış ve veriler SPSS 16 paket programı kullanılarak veri 
tabanına kaydedilmiştir. İki gün süren veri girişinin ardından, hatalı girişle-
ri ve iç tutarlılığı kontrol edildikten sonra, veriler hatalardan temizlenerek 
analizlere hazır hale getirilmiştir. 

Böylece, ilerleyen bölümlerde, soru kağıdında öngörülen bölümleri takip 
edecek biçimde, eldeki verinin analizleri sonucu yapılan ayrıntılı tartışmala-
rı ve değerlendirmeleri bulabilirsiniz. 

5.1.3. HEDEF GRUP: YURTTA YAŞAYAN GENÇ KIZLAR

Bu proje sonucunda, 13-18 yaş grubunda yer alan, korunmaya muhtaç genç 
kızlara çok yönlü bir destek programı sunulması öngörülmektedir. Progra-
mın ana bileşenlerini, genç kızların istihdam edinebilirliklerinin arttırılma-
sına yönelik olarak planlanmış, özgüven geliştirmelerini sağlayacak ve aktif 
vatandaşlık bilinçlerini güçlendirecek unsurlarla desteklenmiş eğitim prog-
ramları, psikolojik destek paketleri ve sosyal faaliyetler oluşturmaktadır. 
Projenin, hibe kapsamı içindeki uygulamasının, Atatürk Çocuk Yuvası’nda 
yaşamlarını sürdüren 13-18 yaş grubuna dahil 75 kız öğrenci ile gerçekleş-
tirilmesi planlanmıştır. Ne var ki, 75 genç kıza uygulanması planlanan soru 
kağıdı, özel eğitim almaya ihtiyaç duyan kız çocukların anketi tamamlaya-
maması ve hedef kitlede yer alan bazı genç kızların, Çevre Eğitim Sağlık ve 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) gibi farklı kurumlara gitmesi nedeniy-
le 50 genç kızla sürdürülmüş ve böylece tamamlanmıştır. İzleyen bölümde, 
hedef kitleyi oluşturan genç kızlara ait kişisel bilgileri bulacaksınız.
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5.1.3.1. Kişisel Bilgiler

Bu bölüm, hedef grupta yer alan katılımcıların kişisel bilgilerinin derlen-
diği bölümdür. Kişisel bilgiler kendi içinde beş alt bölümden oluşmakta-
dır. “Demografik Özellikler” alt bölümüyle başlayıp, “Sağlık ve Hijyen”, 
“Gelir”, “İş ve İstihdam” bölümleriyle devam eden ve “Özgüven” bölümüyle 
sona eren “Kişisel Bilgiler” ana bölümünde hedef gruba ait ayrıntılı analiz-
ler aşağıda sunulmaktadır.

5.1.3.1.1. Demografik Özellikler

Hedef grubun “Demografik Özellikler” bölümünde üç değişkene göre değer-
lendirmesi yapılacaktır. Bunlar sırasıyla yaş, memleket ve eğitim durumu 
değişkenleridir.

5.1.3.1.1.1. Yaş

Yukarıdaki değerlendirmelerde üzerinde durulduğu gibi hedef grubu oluş-
turan genç kızların 13-18 yaş aralığında olması planlanmıştır. İçinde bulun-
dukları yaşa göre genç kızların dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 2: Hedef grubun yaş dağılımı

Yaş Sayı Yüzde

10 1 2,0

13 2 4,0

14 5 10,0

15 10 20,0

16 18 36,0

17 7 14,0

18 5 10,0

19 1 2,0

20 1 2,0

Toplam 50 100,0

Projenin hedef kitlesi 13-18 yaş grubunu kapsayacak biçimde tasarlanmış olsa 
da, saha çalışması sırasında bu yaş grubunda olmamasına karşın üç katılımcı 
daha projeye dahil edilmiştir. Bunlardan bir tanesi 10 yaşında, diğer ikisi 
19 ve 20 yaşlarında genç kızlardan oluşmaktadır. Bunların dışında kalanlar 
ise (katılımcıların % 94’ü), hedeflenen yaş aralığı olan 13-18 yaş grubundaki 
genç kızları kapsamaktadır. Buna rağmen, hedef grubun tamamının yaş orta-
laması yine de 13-18 yaş grubunun neredeyse ortası sayılabilecek bir sayıya 
karşılık gelmekte ve normal dağılım sergilemektedir (Ortalama yaş=15,85 
ve standart sapma=1,65). Araştırmaya başlamadan önce projenin hedef kit-
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lesi 13-18 yaş grubundaki genç kızlar olarak ön görülmüş olsa da, 10 yaşında 
bir genç kız derslerinde gösterdiği başarı göz önüne alınarak ve 18 yaşından 
büyük iki genç kız ise hâlihazırda başarılı bir biçimde eğitimlerine devam 
etmeleri nedeniyle proje kapsamında sunulacak eğitim programlarından 
yararlanmaları uygun görülmüştür.

5.1.3.1.1.2. Memleket

Hedef grupta yer alan katılımcılara aslen nereli oldukları sorulmuştur. Böy-
lece, Türkiye’nin hangi kesiminden geldiklerine dair ipuçları yakalanmaya 
çalışılmıştır. Aşağıdaki tabloda genç kızların memleketlerine göre dağılım-
ları sunulmaktadır. 

Tablo 3: Hedef grubun memleketlerine göre dağılımı

Şehir Sayı Yüzde

Ankara 20 40,0

Çorum 5 10,0

Diyarbakır 2 4,0

Erzurum 2 4,0

Gaziantep 2 4,0

Isparta 1 2,0

İstanbul 4 8,0

İzmir 1 2,0

Kastamonu 2 4,0

Sivas 2 4,0

Tokat 1 2,0

Yozgat 4 8,0

Kırıkkale 3 6,0

Somali 1 2,0

Toplam 50 100,0

Genelde insanlara aslen nereli oldukları sorulduğunda, çoğunlukla ailenin, 
başka bir deyişle babanın memleketini söyleme eğilimindedirler. Ne var ki, 
saha çalışması sırasında, katılımcılara özellikle vurgulanarak kendilerinin 
nereli olduğu, başka deyişle kendilerini nereli hissettikleri sorulmuştur. Bu 
ince ayrıntı göz önüne alınarak bakıldığında, katılımcıların % 40’ı ‘Ankaralı’ 
olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, yurtta kalan genç kızların ağır-
lıklı olarak İç Anadolu Bölgesi kökenli olduğu söylenebilir. Yine de vurgula-
mak yerinde olacaktır ki, hedef grup içinde bulunan bir genç kızın Somalili 
olduğu tespit edilmiştir. 
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5.1.3.1.1.3. Eğitim

Aşağıda, hedef grubu oluşturan 50 genç kızın eğitim düzeylerine ilişkin 
dağılım yer almaktadır.

 

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %Y
üz

de

Eğitim Seviyesi

20,0 %

10,0 %

0,0 %
Okur yazar fakat 

okul bitirmedi

2,0%

İlkokul Ortaokul ve dengi Lise ve dengi

14,0%

54,0%

30,0%

Grafik 1: Hedef grubun eğitim düzeylerine göre dağılımı

Katılımcılara eğitim düzeylerine göre dağılımlarına bakıldığında, % 54’ünün 
8 yıllık ilköğretimin ikinci kısmı olan ortaokul düzeyinde, % 30’unun lise ve 
% 14’ünün ise ilköğretimin ilk kademesi olan ilkokul düzeyinde oldukları 
görülmektedir. Ancak, bir genç kızın sadece okuryazar olduğu ve henüz okul 
bitirmediği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni sorgulandığında, yukarıda 
memleket bölümünde de değinildiği üzere, sadece okuryazar olan genç kızın 
Somali’den geldiği tespit edilmiştir. 

5.1.3.1.2. Sağlık ve Hijyen

Sağlık ve hijyen bölümünde katılımcılara 8 soru yöneltilmiştir. Bunlardan 
beş tanesi doğrudan sağlıkla, diğerleri ise hijyenle ilgilidir. Bu bölümde ilk 
olarak katılımcıların herhangi bir engeli olup olmadığı sorgulanmış, ardın-
dan aşağıda da takip edileceği üzere diğer sorular yöneltilmiştir. 

5.1.3.1.2.1. Engellilik 

Türkiye’de, ‘engellilerin yaşam koşullarında olumlu değişimler yaratabi-
lecek hizmet ağının organizasyonu ve yaygınlığı’nda belirgin eksilikler 
bulunduğu bilinmektedir. Diğer taraftan engellilerin yaşam koşullarında 
olumlu değişimler yaratılabilmesi, sadece hizmet ağı ile bağlantılı değildir. 
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Engellilerin ihtiyaçları ve beklentilerine duyarlı bir topluma da gereksi-
nim duyulmaktadır.+duyarlılığın arttığını göstermektedir. Yardım ve hiz-
metlerin hedefi, engellileri başkalarına ve kurumlara bağımlı kılmak değil, 
aksine kendileriyle ilgili her türlü görev ve sorumluluğu üstlenebilecekleri 
konumlara ulaştırmaktır (Tufan ve Arun, 2006:15). Bu fikirden hareketle, 
projenin uygulama safhasından önce, hedef grup içinde engelli bireylerin 
olup olmadığının sorgulanması gereği ortaya çıkmıştır. Temel araştırmada 
engellilik, sadece fiziksel engel boyutuyla değil ama sosyal dezavantaj duru-
muna karşılık gelecek biçimde, hem fiziksel engel boyutunu hem de süre-
ğen hastalık boyutunu kapsayıcı olarak değerlendirilmiştir. Daha açık bir 
deyişle, “bedensel, ruhsal ya da zihinsel hasarı bulunan, fonksiyonel veya 
sosyal yönden kısıtlı olanlara ve bu geçici olmayan kısıtlamalarla yaşamak 
zorunda olanlara2” engelli denmektedir. Buna göre, temel araştırmada sorgu-
lanan engellilik “Günlük faaliyetlerinizi engelleyecek düzeyde herhangi bir 
fiziksel veya ruhsal sağlık sorunu, hastalık veya engeliniz var mı?” biçiminde 
formüle edilerek katılımcılara yöneltilmiştir. Aşağıdaki tabloda katılımcıla-
rın verdiği yanıtlar görülebilir.

Tablo 4: Engellilik

Yanıt Sayı Yüzde Toplamlı Yüzde

Evet, ciddi olarak 6 12,0 12,0

Evet, bir dereceye kadar 8 16,0 28,0

Hayır 36 72,0 100,0

Toplam 50 100,0  

Katılımcıların % 12’si ciddi olarak ve % 16’sı bir dereceye kadar günlük 
yaşamdaki faaliyetlerini engelleyici fiziksel veya ruhsal sağlık sorunu, hasta-
lık veya engeli bulunduğunu ifade etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün öngör-
düğü engellilik tanımına uyan ve toplamda katılımcıların % 28’ini oluşturan 
bu grubun, engel olarak ortaya koydukları sorunlara ayrıntılı olarak bakıldı-
ğında bunların; böbrek, kalp ve göğüs kafesinde sorunlar, yüksek tansiyon, 
sırtta ve parmaklarda rahatsızlıklar, daha belirgin olarak sedef hastalığı gibi 
fiziksel sağlık sorunlarının yanında, kendine zarar verici faaliyetlere yol açan 
ruhsal sorunlar ve madde bağımlılığı gibi sıkıntılar olarak dile getirildiği 
tespit edilmiştir. 

Öte yandan, katılımcıların % 72’si gündelik hayatta kendileri için sosyal 
bir dezavantaj yaratacak sorunları olmadığını dile getirmektedir. Bunun 
yanı sıra, temel araştırmada engellilik durumunu ortaya çıkarmak üzere, 
bir kontrol sorusu olarak sorulan, sürekli ilaç alma ihtiyacı da sorgulanmış 

2 http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre01.ht (27.10.2006).
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ve katılımcıların yukarıdaki tabloya benzer olarak % 26’sının sürekli ilaç 
alma ihtiyacında olduğu belirlenmiştir. Engellilik, bedensel fonksiyonlarda-
ki hasarlar nedeniyle meydana gelen kayıpların yarattığı sosyal dezavantajlar 
(Heiden, 1996) olarak düşünüldüğünde, katılımcıların hemen hemen dörtte 
birinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün engelli tanımına uyan sıkıntılarla karşı 
karşıya olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

5.1.3.1.2.2. Genel Sağlık Durumu

Katılımcılara genel olarak sağlıklarından ne kadar memnun olduğu sorusu 
yöneltilmiş ve 0 ile 10 arası bir skalada sağlıklarından memnuniyet durum-
larını değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların, genel sağlıktan mem-
nuniyet düzeylerinin ortanın biraz daha üzerinde olduğu söylenebilir (orta-
lama=7,0 ve standart sapma=2,91). Yurtta yaşayan genç kızların % 30’unun 
genel olarak sağlıklarından memnuniyet düzeylerini 0 ile 5 puan arasında 
değerlendirmesi yukarıdaki sonuçların tutarlılığını bir kez daha ortaya koy-
maktadır. Ne var ki, katılımcıların önemli bir kısmı (% 43’ü) sağlıklarından 
memnuniyet düzeylerine 9 ve 10 puan vermişlerdir (bakınız Grafik 2). Bu 
durum, engelli olanların dışında kalan diğer genç kızların, sağlıklarından 
önemli ölçüde memnun olduklarını ortaya koymaktadır. 

Y
üz

de

Memnuniyet Düzeyi

Grafik 2: Hedef grubun genel sağlığından memnuniyet düzeyi

Genel sağlık durumundan duyulan yüksek memnuniyet düzeyinin muhte-
mel göstergelerinden birisi, yurtta kalan genç kızların neredeyse tamamının 
istedikleri zaman doktora ulaşabilmeleridir. Genç kızlara ihtiyaç duydukla-
rı her an doktora kolayca ulaşıp ulaşamadıkları sorulmuş ve katılımcıların 
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% 96’sı ihtiyaç duyduklarında böyle bir imkanın olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu durum, aynı zamanda koruma altında yurtta yaşamanın avantajlarından 
birisi olarak da okunabilir. 

Benzer olarak bu durumu avantaja dönüştüren unsurlardan birisi de öğret-
menlerdir. Katılımcılara herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldık-
larında bunu ilk kime söyledikleri sorulmuştur. Aşağıdaki tablo bu soruya 
verilen yanıtların dağılımını göstermektedir.

Tablo 5: Sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığınızda bunu ilk kime 
söylersiniz?

Kişi Sayı Yüzde

Yakın arkadaşıma 14 28,0

Öğretmenime 24 48,0

Aileme 3 6,0

Diğer 9 18,0

Toplam 50 100,0

Genç kızların yarıya yakını (% 48’i), sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldık-
larında bunu ilk önce öğretmenlerine söylemektedirler. Bunu yurtta kalan 
genç kızların öğretmenleriyle kurdukları olumlu ilişkinin bir yansıması 
olarak görmek mümkündür. Bununla birlikte, katılımcıların % 18’i diğer 
seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer seçeneğini işaretleyenlerin % 80’i sağ-
lık sorunuyla karşı karşıya kaldığında bunu ilk önce doktora söylediklerini 
belirtmişlerdir. 

5.1.3.1.2.3. Hijyen

Kişisel hijyen bölümünde katılımcılara üç soru yöneltilmiştir. Bunlar, duş 
alma, dişlerini fırçalama ve iç çamaşırlarını değiştirme sıklığının sorgu-
landığı sorulardan oluşmaktadır. Hijyen, bireyin kendi öz sağlığına ilişkin 
gösterdiği özen ve dikkatin önemli bir göstergesidir. Hijyen hakkında bil-
gisi olmayan ve kişisel hijyene önem vermeyen bireylerin sosyal hayattan 
dışlandığı ve sık sık sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. 
Bu bakımdan, hedef grupta yer alan genç kızlar için kişisel hijyenin sorgu-
lanması ve bu yönde var olan eksiklerin giderilmesi önem arz etmektedir. 
Bu nedenle, aşağıda katılımcıların kişisel hijyene verdikleri önemin ipuçları 
ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Katılımcılara haftada kaç defa duş aldıkları sorulmuştur. Buna göre, katılım-
cıların ortalama olarak haftada 4 defa duş aldıkları tespit edilmiştir. Ancak, 
katılımcıların % 53’ü genel ortalamanın altında, yani haftada dört defadan 
daha az sıklıkta duş almaktadırlar. Ayrıca, katılımcılardan yarıdan azı (sade-
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ce % 46’sı) haftanın her günü iç çamaşırlarını değiştirmektedirler. Yetiştirme 
yurdunda haftanın her günü sıcak su ve duş alma olanağı mevcut olduğu 
düşünüldüğünde, katılımcıların yarısından fazlası için duş alma sıklığının 
yeterli olmadığı açıktır. 

Tablo 6: Diş fırçalama sıklığı

Sıklık Sayı Yüzde Toplamlı Yüzde

Her gün, günde iki defa 16 32,0 32,0

Her gün, günde bir defa 6 12,0 44,0

Haftada iki-üç defa 11 22,0 66,0

Haftada bir defa 7 14,0 80,0

Ayda bir defa 3 6,0 86,0

Hiç fırçalamıyorum 7 14,0 100,0

Toplam 50 100,0  

Bununla birlikte, katılımcıların % 32’si her gün günde iki defa ve % 12’si her 
gün günde bir defa olmak kaydıyla dişlerini fırçaladıklarını belirtmişleridir. 
Buna rağmen, katılımcıların % 56’sı dişlerini her gün fırçalamamaktadır. 
Dahası, dişlerini haftada bir ve birden az fırçalayanların (haftada bir, ayda 
bir ve hiç fırçalamayanların) oranı hayli yüksektir (% 34). Hem duş alma 
ve iç çamaşırlarını değiştirme sıklığı hem de diş fırçalama sıklığının yeter-
li düzeyde yerine getirilmiyor olması hijyen konusunda sorunlar olduğunu 
göstermekte ve bu konuda eğitim verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

5.1.3.1.3. Gelir

Temel araştırmalarda gelir durumu, katılımcının sosyoekonomik durumu-
nu ortaya koyan önemli değişkenlerden birisidir. Ne var ki, koruma altında 
yetiştirme yurdunda yaşayan genç kızların, devletin kendilerine verdiği cep 
harçlığından başka gelirleri bulunmadığı belirtilmektedir. Verilen cep harç-
lığı için temel bir hesaplama kriteri uygulanmakta ve bunun için memur 
maaş katsayıları kullanılmaktadır. Böylece, ilköğretime devam eden çocuk-
lar 44 YTL, liseye devam eden çocuklar ise 59 YTL harçlık almakta, eğer 
çocuk gün boyu eğitim alıyorsa, yani gün boyu yetiştirme yurdunun dışında 
kalması gerekiyorsa bu harçlık ikiye katlanmaktadır. 

Yine de, temel araştırmada genç kızlara aylık ne kadar cep harçlığı aldıkla-
rı sorulmaktadır. Bu soru diğer gruplarla, ulusal kontrol grubu ve uluslararası 
kontrol grubu ile yapılacak karşılaştırmalarda önem taşımaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, şimdilik kendi içindeki karşılaştırmayı yapmak üzere genç 
kızlara gelir bölümünde ilk soru olarak aylık ne kadar cep harçlığı aldık-
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ları sorgulanmaktadır. Alınan cep harçlığı, 40 YTL ile 345 YTL arasında 
değişmektedir ve aylık ortalamasının 82 YTL olduğu tespit edilmiştir. Alı-
nan cep harçlığındaki bu çeşitlilik bize gençlerin devletin verdiğinin dışında 
koruyucu aile, yakın akraba gibi başka kaynaklardan da cep harçlığı aldığını 
göstermektedir. Aşağıda, katılımcılara aylık olarak ellerine geçen cep harç-
lığını yeterli bulup bulmadıklarına dair yöneltilen soruya verilen yanıtların 
dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 7: Cep harçlığınız yeterli mi?

Yanıt Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Evet 22 44,0 44,9

Hayır 27 54,0 55,1

Ara Toplam 49 98,0 100,0

Yanıtsız 1 2,0  

Toplam 50 100,0  

Tablo 7’de de görülebileceği üzere katılımcılardan birisi bu soruya yanıt ver-
memiştir. Yanıt verenlerin % 45’i ellerine geçen harçlığın yeterli olduğunu 
söylerken, % 55’i aylık harçlıklarını yetersiz bulmaktadırlar. Ellerine geçen 
aylık cep harçlığını yetersiz bulan katılımcıların, harçlıklarının 40 YTL ile 
180 YTL arasında değiştiği ve aylık ortalama 68 YTL olduğu yapılan analiz-
lerde tespit edilmiştir. Eline geçen parayı yetersiz bulanların ortalama harç-
lığı her ne kadar diğerlerinden daha düşük olsa da, elde edilen cep harçlığı 
arttıkça yeterli bulma durumunun belirginleştiği yönünde kesin bir eğilim 
izlenmemektedir. Bu nedenle, soru kağıdında katılımcılara sorulan diğer bir 
sorunun analizi bizlere bu konuda daha ayrıntılı fikir verecektir. 

Gelir bölümünde üçüncü olarak hedef gruba yöneltilen soru, “Ayda ne kadar 
cep harçlığı almak isterdiniz?” sorusudur. Aşağıdaki tabloda alınan ve arzu-
lanan cep harçlığına ait veriler bulunmaktadır.

Tablo 8: Aylık alınan cep harçlığı ve istenilen cep harçlığı

 Aylık alınan cep harçlığı Aylık istenen cep harçlığı

Ortalama 82,62 183,06

Ortanca 59,00 150,00

Mod 44,00 100,00

Standart Sapma 57,85 121,76

Minimum 40,00 43,00

Maksimum 345,00 500,00
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Aylık alınan ve arzulanan cep harçlıkları karşılaştırıldığında, genç kızların 
aylık olarak aldıkları ortalama cep harçlığının iki katından daha fazla (183 
YTL) cep harçlığı almak istedikleri görülmektedir. Aylık en fazla elde edilen 
cep harçlığı 345 YTL iken, alınmak istenilen en fazla cep harçlığının 500 
YTL olması, genç kızların harçlıklarının yeterli olmadığını ancak bununla 
birlikte para konusunda arzu eşiklerinin de çok yüksek olmadığını göster-
mektedir. Herhangi bir kimseye, aylık eline ne kadar para geçmesini istediği 
sorulduğunda açık ki bu kadar mütevazı olmayacaktır. Böylesi bir müteva-
zılık aslında iyi bir haslet olmaktan öte, yurtta yaşayan genç kızların maddi 
konularda gerçek hayatla bağlantısının zayıf olduğunun göstergesi olarak 
okunabilir. Bu iddianın derinlemesine analizleri, ilerleyen bölümde kontrol 
gruplarıyla yapılan karşılaştırmalarda daha belirgin olarak tartışılmıştır. 

5.1.3.1.4. İş ve istihdam

İş ve istihdam bölümünde katılımcılara çalışma yaşamıyla ilgili bir dizi soru 
yöneltilmiştir. Bunların bazıları algı ve geleceğe yönelik beklenti sorularını 
da içermektedir. Bu bölümde, ilk olarak, katılımcıların bu güne değin for-
mal ya da informal biçimde gelir getirici herhangi bir işte çalışıp çalışma-
dığı değerlendirilmiştir. Katılımcıların % 94’ü bu güne kadar gelir getirici 
herhangi bir işte çalışmadıklarını bildirmişlerdir. Bununla birlikte çalıştı-
ğını söyleyen üç kişi, informal biçimde çaycılık ve kuaförlük yaptığını söy-
lemişlerdir. Bilindiği üzere, ülkemizde yasal olarak 15 yaşından küçüklerin 
çalışması sınırlandırılmıştır. Bu yaşın altında kalan çocukların çalışmaları 
kanunla belirlenmiş ve birçok durumda da yasaklanmıştır. 

Koruma altında bulunan çocuklar öğrenimlerini tamamladıktan ya da 18 
yaşını doldurduktan sonra belirli bir kontenjan dahilinde devlet eliyle işe 
yerleştirilmektedirler. Bu durum göz önüne alınarak, hedef grubu oluşturan 
katılımcılara yasal bir kısıtlama olmadığı taktirde ve eğitimlerini tamam-
ladıktan sonra gelecekte çalışmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katı-
lımcıların tamamı gelecekte iş bulup çalışmak istediklerini beyan etmiş-
lerdir. Daha özele inerek, katılımcılara nasıl bir işte çalışmak istedikleri 
sorulmuştur. Genç kızların % 20’si öğretmen olmak istediklerini belirtmiş, 
bunu (% 7 ile) devlet memurluğu izlemiştir. Diğer belirtilen işler şu şekilde 
sıralanabilir; dizi oyunculuğu, tiyatrocu, takı tasarımcısı, sekreterlik, polis, 
ressam ve hemşire. Genç kızlara, çalışmak istedikleri sektör konusunda da 
bir soru yöneltilmiştir. 
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Tablo 9: Çalışmak istenilen sektör

Sektör Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Devlet 16 32,0 36,4 36,4

Özel 9 18,0 20,5 56,8

Kendi işi 19 38,0 43,2 100,0

Ara Toplam 44 88,0 100,0

Yanıtsız 6 12,0

Toplam 50 100,0   

Daha önce de belirtildiği üzere, koruma altında olan çocukların devlet sektö-
ründe işe yerleştirilme öncelikleri bulunmaktadır ve bu kapsamda olan genç 
kızların % 36,4’ü yine bu sektörde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte % 20,5’i özel sektör tercihinde bulunmuştur. Öte yandan, 
genç kızların % 43,2’si kendi işini kurmak istemektedirler. Bu sonuçların da 
gösterdiği üzere, PEARL projesi kapsamında önümüzdeki zaman sürecinde 
verilecek olan mesleki eğitimlerin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Mesleki eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların böylece çalışabi-
lecekleri sektör konusunda seçeneklerinin aratacağı olasıdır ve daha özgür 
biçimde meslek alanlarına yönlenmeleri mümkün olabilecektir. 

Bununla birlikte, katılımcılara, kadınların çalışmasıyla ilgili algı soruları 
yöneltilmiştir. Kadınların çalışmalarına ilişkin algının ve beklentinin aktif 
olarak çalışma hayatına girme konusunda belirleyici bir tarafı olduğu göz 
ardı edilemez bir gerçektir. OECD’nin 2005 yılı istihdam raporuna göre 
Türkiye’deki kadın istihdamının % 24,3 olduğu bilinmektedir. Bu oranın 
yükseltilmesi için sadece altyapıdaki bir takım değişikliklerin, iyileştirmele-
rin ve kadınlara yönelik istihdam politikalarının uygulanmasının yanı sıra, 
kadınların çalışmasına yönelik toplumsal algının da üst düzeye çıkarılması 
gerekliliği önemli bir husustur. Bu açıdan bakıldığında, hedef kitlenin kadın 
çalışması konusundaki algısının ve beklentisin ölçülmesi ileride uygulana-
cak meslek edindirme eğitimleri için gerekli ve önemlidir. Bu doğrultuda, 
hedef gruba çok açık olarak “kadınlar çalışmalı mı?” sorusu yöneltilmiştir.

Tablo 10: Kadınlar çalışmalı mı?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Evet 46 92,0 95,8

Hayır 2 4,0 4,2

Ara toplam 48 96,0 100,0

Yanıtsız 2 4,0  

Toplam 50 100,0  



58
“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI

Genç kızların neredeyse tamamı (% 95,8’i) “kadınlar çalışmalı mı?” sorusuna 
evet yanıtını vermişlerdir. Sadece iki kişi bu soruya hayır demiştir. “Hayır” 
seçeneğini işaretleyen iki genç kıza bu kanaatin nedeni sorulmasına karşın 
herhangi bir neden belirtilmemiştir. Benzer olarak kadınların çalışmasını 
düşünenlere de neden sorusu yöneltilmiştir. En önemli gerekçenin, kadının 
kendi başına bağımsız birey olarak toplumsal hayatta ayakta durabilmesi 
olduğu belirtilmiştir. Genç kızların birisi bu kanaati kendi diliyle şu biçim-
de aktarmaktadır: “demokratik bir ülkede yaşıyoruz, herkes eşit haklara sahip, 
erkekler gibi kadınlar da iş sahibi olabilir”. 

Kadınların iş hayatının parçası olması gerektiğini düşünen genç kızların 
yarıdan çoğunun (% 78,3’ü) örnek aldığı çalışan bir kadın olduğu sonucuna 
varılmıştır. Örnek alınan çalışan kadınların çoğunun (% 70), genç kızların 
yakın çevresinde bulunması hiç de şaşırtıcı değildir. 

Öte yandan, katılımcılara hayallerindeki mesleğin ne olduğu sorusu yöneltil-
miştir. Böylece, yapabilecekleri ve hayal ettikleri arasında fark olup olmadığı 
gözlemlenmek istenmiştir. Katılımcıların % 20’si bu soruya yine öğretmenlik 
yanıtını vermişlerdir. Ancak, yukarıdaki diğer yanıtlardan farklı olarak, dok-
torluk hayal edilen bir diğer önemli meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hayal edilen diğer meslekler şu şekilde sıralanmaktadır; hemşirelik, gazete-
cilik, yazarlık, dizi oyunculuğu, polis ve güzellik uzmanlığı. Genç kızların hayal 
ettikleri mesleğe ilişkin gerçekçi yaklaşımları olup olmadığını sorgulamak 
üzere, hayal ettikleri mesleği edinmek için ne türden bir profesyonel öğretim 
veya eğitim gerekli olduğu sorulmuştur. Yanıtları aşağıdaki tabloda sunul-
maktadır.

Tablo 11: Hayal edilen mesleğe ulaşmak için gerekli olan eğitim ya da 
öğretim

Gereklilik Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Hiç bir mesleki eğitim ya da özel bir 
öğretim gerekmiyor

2 4,0 4,2

Mesleki öğretim gerekli değil ancak bazı 
özel kurslar lazım

3 6,0 6,3

Üniversite dışı mesleki eğitim gerekiyor 7 14,0 14,6

Üniversite öğrenimi gerekli 36 72,0 75,0

Ara Toplam 48 96,0 100,0

Yanıtsız 2 4,0

Toplam 50 100,0

Katılımcıların % 72’si hayal ettikleri mesleklere ulaşmak için üniversite 
öğreniminin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, % 14’ü de üniversi-
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te dışında mesleki bir eğitim/öğretim gerekliliği olduğunu vurgulamakta-
dır. Bu sonuçlar dikkate alındığında, genç kızların hayal ettikleri meslekleri 
edinmenin gerekliliklerinin farkında olduğu söylenebilir. Ancak, insanlar 
her ne kadar, hayallerinin gerekliliklerini bilseler de, çoğu kez içinde bulu-
nulan özel durumlar ya da hayatın bireylerden bağımsız biçimde örgütlenen 
taraflarının çoğu zaman bireylerin kişisel tercihlerine doğrudan etki etmesi, 
hayal edilene ulaşmayı güçleştirebilir. Dahası bireyi hayal edilenin dışında 
yollara itebilir. Bu nedenle, genç kızlara, içinde bulundukları tüm koşulları 
düşündüklerinde hayal ettikleri mesleğe sahip olmanın mümkün olup olma-
dığı sorulmuştur.

Tablo 12: Hayal ettiğiniz mesleğe sahip olmanız mümkün müdür?

Yargı Sayı Yüzde
Geçerli 
Yüzde

Toplamlı 
Yüzde

Kesinlikle sahip olabilirim 10 20,0 20,8 20,8

Bir ölçüde sahip olabilirim 8 16,0 16,7 37,5

Emin değilim 17 34,0 35,4 72,9

Sahip olamam 6 12,0 12,5 85,4

Kesinlikle sahip olamam 7 14,0 14,6 100,0

Ara toplam 48 96,0 100,0  

Yanıtsız 2 4,0   

Toplam 50 100,0   

Verilen yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların % 37,5’i farklı düzeylerde de 
olsa hayal ettikleri mesleğe sahip olabileceklerine inanmakta, ancak % 27,1’i 
ise bu yönde bir inanç taşımadıklarını belirmektedirler. İçinde bulundukları 
koşulları düşünerek, bu konuda henüz bir yargıya varamamış olanların oranı 
ise % 35,4’tür. Tüm bu sonuçlar ele alındığında, genç kızların çalışma haya-
tında kendine güvenli bir biçimde var olması için verilecek eğitimlerin ne 
denli önem taşıdığı açıkça görülecektir.

5.1.3.1.5. Özgüven

PEARL projesinin öngördüğü eğitimlerin önemli bir kısmı da kişisel geli-
şim kapsamında hedef grubun toplumsal hayat içinde özgüvenlerinin artı-
rılmasını sağlamaktır. Bu amaçla yapılacak çalışmalardan önce hedef grubun 
özgüven düzeylerinin belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Temel araştırma 
hedef grup içinde yer alan genç kızların sahip oldukları özgüvenleri ölçmek 
için “Rosenberg Kendine Güven Ölçeğini3” kullanmıştır. 

3 Rosenberg ölçeğinin Türkçe kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Tuğrul, C. (1994). 
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Rosenberg güven ölçeği, kişinin kendisini ne kadar kabul etmekte ve kendisi-
ne ne ölçüde güven duymakta olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Özgüven 
ya da benlik saygısı, kişinin yaşamında bir çok faktörü etkileyen bir alan ola-
rak öne çıkmaktadır. Düşük benlik saygısı, diğer bir deyişle düşük düzeyde-
ki özgüvenin, yaşam tatmininin azalmasına neden olduğu ve yalnızlık, dep-
resyon, anksiyete, alınganlık ve sinirlilik halleriyle yakından ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir (Rosenberg, 1965 ve 1981). Bu bilgilerin ışığında, aşağıdaki 
tabloda, hedef grubun kendi içinde özgüven algısı ve ilerleyen bölümlerde 
hedef grubun diğer gruplara nazaran özgüven algıları karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir (bakınız Bölüm 4.1 ve 4.2). 

Tablo 13: Hedef grubun özgüven4 puanları

Ortalama 3,4

Medyan 3,5

Mod 3,6

Standart Sapma 0,72

Minimum 1,7

Maksimum 5,0

Yukarıdaki tabloda hedef grubun özgüven ölçeğine ait seçilmiş bazı para-
metreleri sunulmuştur. Özgüven ölçeği 10 maddeden oluşmaktadır. Her bir 
katılımcı kendisine sunulan ifadeyi okuduktan sonra 1 ile 5 arasında değişen 
bir skalada ifadeye ilişkin tutumunu belirtmektedir. Her bir tutum ifadesine 
verilen puanların hesaplanması sonucu katılımcılara ait pozisyonu belirten 
puanlar elde edilmektedir. Buna göre, hedef grupta yer alan katılımcıların 
ortalama özgüven puanları 5 üzerinden 3,4 puandır. 3,4 düzeyindeki özgüven 
puanı 5 üzerinden değerlendirildiğinde5 özgüven skalasında ortanın üstünde 
ancak yüksek düzeyin alt sınırında yer almaktadır. Özgüvenin çok düşük 
düzeyde olması nasıl ki olası sorunlu bir duruma işaret ediyorsa, çok yüksek 
özgüven düzeyleri de benzer olarak bir sorunun, örneğin narsistik kişiliğin, 
göstergesi olabilir.

Dolayısıyla, özgüven için beklenen düzey ortanın üstü, yani yüksek olacak 
biçimde tarif edilebilir. Bunun üstünde yer alan düzeylerdeki özgüven sahip 
insanlar başarıyı ve iyi olma halini abartırlar. Özgüven konusu, onun neler-
den ve hangi durumlarda etkili olduğu, örneğin, okul başarısıyla olan ilişki-
si, yoluyla daha anlaşılır olabilir. Kendine güvenle okul başarısı arasındaki 

4 Ölçeğin güvenilirlik katsayısı yüksek düzeydedir (Cronbach’s alfa = .81).
5 Bu tip bir değerlendirme için puan aralıklar şu biçimde organize edilebilir: 1-1,79 arası puan 

“çok düşük”, 1,80-2,59 arası puan “düşük”, 2,60-3,39 arası puan “orta”, 3,40-4,19 arası puan 
“yüksek” ve 4,20-5 arası puan “çok yüksek” özgüven düzeylerine karşılık gelmektedir.
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bir ilişki, bize yüksek düzeyde kendine güvenin okuldaki başarıyı sağladığı 
yönünde bir izlenim vermemelidir. Tersine, yüksek özgüven okuldaki başarı-
nın sonuçlarından birisidir. Yüksek düzeydeki özgüvenin, bireyin toplumsal 
hayatın, örneğin iş yaşamı gibi, farklı örgütlenme alanlarında, kendi başına 
güvenle var olabilmesini sağladığı ortaya konmuştur. Bu bakımdan yurtta 
yaşayan genç kızların orta ve üst düzeyin sınırında yer alan özgüvenlerini 
yükseltmek üzere yapılacak kişisel gelişim destek eğitimleri önem taşımak-
tadır. 

5.1.3.2. Yaşama ve Yaşam Alanına İlişkin Bilgiler

Bu bölüm, hedef grupta yer alan katılımcıların yaşamlarına ve yaşadıkları 
alanlara ilişkin bilgilerin derlendiği bölümdür. Yaşama ve Yaşam Alanı-
na İlişkin Bilgiler bölümü kendi içinde dört alt bölümden oluşmaktadır. 
“Yaşam Alanı” alt bölümüyle başlayıp, “Yaşam Standardı ve Refah”, “Kişisel 
Çevre ve Kişisel Güvenlik” bölümleriyle devam eden ve “Sosyal İlişkiler ve 
Entegrasyon” bölümüyle sona eren Yaşama ve Yaşam Alanına İlişkin Bilgiler 
bölümünde, hedef gruba ait ayrıntılı analizler aşağıda sunulmaktadır.

5.1.3.2.1. Yaşam Alanı

Bu bölümde genç kızların yetiştirme yurdunda kalış süreleri, ailelerinden 
ayrı yaşadıkları süre, yurtta yaşadıkları sorunlar ve yurdun imkanları gibi 
yaşam alanına ait temel bilgiler tartışılmaktadır. 

Genel bir profil çıkarmak üzere, ilk olarak genç kızlara ailelerinden ne kadar 
zamandır ayrı oldukları sorulmuştur. Genç kızların, ailelerinden ayrı geçir-
dikleri zaman ortalama 8 yıldır. Bununla birlikte, şu an yaşadıkları yurtta 
kalış süreleri ise ortalama 5 yıldır. İki veri karşılaştırıldığında ve genç kızla-
rın yaş aralığı göz önüne alındığında, bu oldukça uzun bir zamandır. Hatta, 
bazılarının hayatları boyunca ailelerinden ayrı yaşadıkları görülmektedir. 
Bu durumun olası olumsuz etkilerinden birini özgüven bölümünde görmek 
mümkündür. Yurtta yaşayan genç kızların özgüvenlerinin, düşük ve yük-
sek arasındaki sınırda yer almasının nedenlerinden birisi, ailelerinden uzun 
zamandır ayrı yaşıyor olmalarıdır denebilir. Bu tartışmanın ayrıntıları, kont-
rol gruplarıyla yapılan karşılaştırmada ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Araştırmaya katılan genç kızlara genel olarak yaşadıkları mekandan, başka 
bir deyişle yetiştirme yurdundan, ne kadar memnun oldukları sorulmuş ve 
bu değerlendirmeyi 0 ile 10 puan arası değişen bir skalada yapmaları bek-
lenmiştir. Buna göre, katılımcıların yaşadıkların alandan ortalama memnu-
niyetleri 6 + puan olarak tespit edilmiştir. Yaşam alanında var olan sorun-
lar ve genç kızlara sunulan imkanlar göz önüne alındığında, bu puanın orta 
düzeyin üzerinde vasat bir duruma karşılık geldiği söylenebilir. Bu konuyu 
daha ayrıntılı incelemek üzere katılımcılara yaşadıkları ortamın imkanları 
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ve sorunlarıyla ilgili ayrı ayrı iki temel soru grubu yöneltilmiştir. Bunların 
değerlendirilmesi aşağıda yer almaktadır.

Tablo 14: Yaşam alanında karşılaşılan sorunlar

Sorun Yanıt Yüzde

Kaldığım oda dar
Evet 33,3

Hayır 62,5

Odamın pencere, kapı ve zemini bozuk
Evet 19,1

Hayır 80,9

Tavanda/zeminde akıntı/sızıntı/çatlaklar var
Evet 25,0

Hayır 75,0

Tuvaletlerimiz kirli ve uygun değil
Evet 53,2

Hayır 46,8

Katılımcılara yaşadıkları alanda karşılaştıkları muhtemel sorunlarla ilgili 
dört soru yöneltilmiştir. Bunlara göre, odanın darlığı, odadaki pencere, kapı 
ve zeminin bozuk olması, tavanda ve zeminde akıntı/sızıntı/çatlaklar olması 
ve tuvaletlerin uygun olmaması karşılaşılan önemli sorunlardır. Katılımcı-
ların % 33’ü odanın dar olmasından, % 19’u pencere kapı ve zeminin bozuk 
olmasından, % 25 ise tavanda ya da zeminde akıntı/sızıntı/çatlaklar olmasın-
dan şikayet etmektedirler. Yine de, diğer alanlarda şikayetler olsa da, bunla-
rın içinden en fazla dile getirilen sorun olarak tuvaletlerin temiz ve uygun 
olmaması gösterilmektedir. Genç kızların % 53’ü, diğer sorunların neredeyse 
iki katı olacak biçimde, tuvaletlerin durumundan şikayetçilerdir. Bu sonuç-
lardan hareketle, eğer, bir sorun hiyerarşisi yapılır ve bu hiyerarşiye göre 
çözüm üretilmesi söz konusu olursa, tuvaletlerin temiz, bakımlı ve uygun 
hale getirilmesi öncelikli olmalıdır. 
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Tablo 15: Yaşam alanında bulunan imkanlar

Sorun Yanıt Yüzdea

Sürekli akan sıcak su
Evet 95,8

Hayır 4,2

Günde en az bir defa sıcak yemek
Evet 93,8

Hayır 6,2

Çamaşır makinesi
Evet 100

Hayır 0

Televizyon
Evet 91,7

Hayır 8,3

Bilgisayar
Evet 65,9

Hayır 34,1

İnternet
Evet 21,7

Hayır 78,3

a. Analizler geçerli yanıtları yansıtmaktadır.

Hem yurtta yapılan çalışma sırasında hem de katılımcıların verdiği yanıtlar 
sonucunda sürekli sıcak su, günde en az bir defa yemek, çamaşır makinesi 
ve televizyon imkanına rahatça ulaşılabildikleri tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, internet bağlantısı bulunan bilgisayar olanağına ulaşma konusunda 
sıkıntılar yaşandığı da gözlemlenmiştir. 

Genç kızların yaşadıkları alandan memnuniyet düzeyleri, kendilerine yurtta 
sunulan bazı imkânlar ve karşı karşıya kaldıkları sorunlar düşünüldüğünde 
katılımcıların genel olarak yaşam alanına atfettikleri anlam bir bakımıyla 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuyu biraz daha anlaşılır hale getirmek üzere katı-
lımcılara yaşadıkları yerde en çok hoşlandıkları ve en fazla rahatsız oldukları 
şeyin ne olduğu sorulmuştur. Açık uçlu olarak yöneltilen bu iki soruya veri-
len yanıtlara bakıldığında genç kızların yaşadıklara yere ilişkin fikirlerinin 
ne olduğunu anlamak biraz daha kolaylaşmaktadır. Katılımcıların yaşadıkla-
rı yerde, yetiştirme yurdunda, en çok hoşlandıkları şey öğretmenleriyle ama 
bilhassa arkadaşlarıyla kurdukları olumlu ilişkiler, genç kızların sözüyle 
arkadaş ortamıdır. Olumlu düzeyde kurulan ilişkiler ve yaşıtlarıyla hep bir 
arada olmak, genç kızları yurtta yaşamanın en fazla memnun eden tarafı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, genç kızların, yaşadıkları alana 
ilişkin en fazla hoşlanmadıkları şeyin, yurtta var olan kurallar ve bunları 
uygulayan idareci ve öğretmenlerin olduğunu dile getirmesi dikkat çekici-
dir. Arkadaşlarıyla birlikte yaşamak genç kızları ne kadar memnun etse de, 
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birlikte yaşamanın zorunlu kıldığı bazı kurallara uymak da o denli rahatsız 
etmektedir. Bu doğrultuda genç kızlara, “fırsatınız olsa başka bir yurda geç-
meyi düşünür müsünüz?” sorusu yöneltildiğinde % 85’i buna hayır yanıtını 
vermektedirler. 

Genç kızların yaşadıkları yere atfettikleri anlam, bir taraftan yaşadıkları 
yerden hoşlanırken diğer taraftan da ondan nefret etmek olarak ortaya çık-
mıştır. Verilen yanıtlara bakıldığında, genç kızların siyah ve beyaz gibi bir-
birinden ayırdığı bu durum, bir ambivalans olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaşadığı yeri, hatta bazıları için doğduğu ve büyüdüğü yeri, hem sevmek ve 
diğer yandan ondan nefret etmek… 

5.1.3.2.2. Yaşam Standardı ve Refah

Yaşam standardı ve refah bölümünde katılımcılara beş temel soru yöneltil-
miştir. Bunlardan ilki, genç kızların genel olarak geleceğe ilişkin algılarını 
değerlendirmek üzere sorulan beklenti sorusudur. 

Tablo 16: Gelecek algısı

Algı Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Çok iyimserim 7 14,0 14,9 14,9

İyimserim 35 70,0 74,5 89,4

Kötümserim 2 4,0 4,3 93,6

Çok kötümserim 3 6,0 6,4 100,0

Ara toplam 47 94,0 100,0  

Yanıtsız 3 6,0   

Toplam 50

Farklı iki düzeyde olsa da, genç kızların % 89,4’ü geleceğe ilişkin iyimser bir 
tutum içindedirler (bakınız tablo 16’da toplamlı yüzde sütunu, “çok iyimse-
rim” ve “iyimserim” yanıtlarının oransal toplamı). Geleceğe karşı duyulan 
olumlu hisler ve iyimser tutum, bireyin yaşam memnuniyetini ve bunun bir 
parçası olan mutluluğunun bir göstergesi olarak önem kazanmaktadır. 

Genel olarak, yaşam memnuniyeti yüksek düzeyde olan bireylerde, bunun 
bir bileşeni olan mutluluk düzeyinin ve dolayısıyla geleceğe ilişkin iyimser 
tutumunun da yüksek olduğu söylenebilir. Aralarında var olan bu olumlu 
ilişkiden hareketle genç kızların yaşam memnuniyetinin ve onun parçası 
olan mutluluğun da yüksek düzeyde olması beklenecektir. Bu nedenle, katı-
lımcılara hem yaşam memnuniyeti hem de mutluluğa ilişkin iki soru yönel-
tilmiştir. Ne var ki, elde edilen sonuçlar hiç de öngörüldüğü gibi olmamıştır. 
Şöyle ki, genç kızların yaşam memnuniyeti 100 puan üzerinden değerlendi-
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rildiğinde ortalama 58 puana karşılık gelmektedir. Bu orta düzeyde bir yaşam 
memnuniyeti demektir. Başka deyişle katılımcıların sadece % 25’i yüksek 
düzeyde (80 puan ve üzeri) yaşam memnuniyetine sahiptir. Aslına bakıla-
cak olursa, daha önceki bölümde (bakınız 3.1.5. Özgüven bölümü), düşük 
ile yüksek arasındaki sınırda yer alan benlik saygısı -yani özgüvenin- yaşam 
memnuniyetinin azalmasına neden olduğu ve mutsuzlukla yakından ilişkili 
olduğu hatırlandığında, yaşam memnuniyetinin düşük düzeyde olması bek-
lenen bir durumdur. Ancak, genç kızlarda geleceğe ilişkin iyimser algının 
oldukça yüksek olması, yaşam memnuniyeti, özgüven ve gelecek algısının 
ilişkili olduğu düşünüldüğünde, şaşırtıcı bir durum ortaya koymaktadır. Bu 
tartışmayı aşağıdaki mutluluğa ilişkin veriler ışığında sürdürmek daha da 
aydınlatıcı olacaktır.

Tablo 17: Mutluluk

Mutluluk düzeyi Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Çok mutluyum 4 8,0 8,3 8,3

Oldukça mutluyum 12 24,0 25,0 33,3

Pek mutlu değilim 24 48,0 50,0 83,3

Çok mutsuzum 8 16,0 16,7 100,0

Ara toplam 48 96,0 100,0  

Yanıtsız 2 4,0   

Toplam 50 100,0   

Katılımcılara, bu günlerde hayatlarında olup biten her şeyi düşündüklerin-
de, genel olarak mutluluk düzeylerini nasıl nitelendirdikleri sorulmuş; bu 
değerlendirmeyi çok mutsuzum ve çok mutluyum uç noktalarının oluştur-
duğu bir skalada yapmaları istenmiştir. Verilen yanıtlara bakıldığında, genç 
kızların çoğunun (% 66,7’si) mutsuz olduğu yanıtını verdiği görülebilecektir 
(bakınız tablo 17’de “pek mutlu değilim” ve “çok mutsuzum” seçeneklerine 
verilen yanıtların oransal toplamı). 

Ayrıca, iki marjinal uç olan çok mutluyum ve çok mutsuzum durumları karşı-
laştırıldığında, katılımcıların genel olarak mutsuzluğu daha belirgin olarak 
ortaya çıkmaktadır. Çok mutluyum diyenlerin oranı % 8 iken, çok mutsuzum 
diyenlerin oranı mutluyum diyenlerin iki katı (% 16) olarak tespit edilmiş-
tir. Yukarıdaki tartışmayı sürdürecek olursak; düşük yaşam memnuniyeti ve 
genel olarak mutsuzluk hali içinde olmalarına karşın genç kızların geleceğe 
ilişkin bu denli iyimser olmalarını nasıl açıklayabiliriz? Yoksa bu durum da, 
genç kızların yaşamlarındaki bir başka ambivalent durum olarak karşımızda 
mı durmaktadır?
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Özgüven, yaşam memnuniyeti ve mutluluk meseleleri, proje kapsamın-
da verilecek eğitimler ve eğitim sonrası genç kızların toplumsal alan için-
de bağımsız bireyler olarak var olmaları bakımından önem arz etmektedir. 
Özgüven konusu daha önce tartışılmıştı, ne var ki bu noktada yaşam mem-
nuniyeti ve onun önemli bir bileşeni olan mutluluk üzerinde durmakta yarar 
görülmektedir. Yaşam memnuniyeti, “kişinin genel olarak tüm yaşamının 
kalitesine ilişkin duygularının ve yargılarının değerlendirilmesidir.” şeklin-
de tanımlanabilir (Arun, 2007b). Bu yargısal değerlendirme, bireyin kendi-
ne edindiği birikimin ve içinde yaşadığı çevrenin birikiminin kalitesinden 
etkilenir ve bu birikimler onun bulunduğu toplum içinde aslında yaşamının 
ne kadar iyi olduğunun unsurları olarak işlev görürler. Yaşam memnuniye-
tini belirleyen kişisel ve kamusal etki alanlarının, bağımsızlık/özgürleşme 
(emancipation) ve iştirak etme/katılım (participation) kavramlarıyla husu-
si olarak ilişkili olduğunu söylemek gerekir. Bireylerin kişisel ve kamusal 
etki alanlarda var olabilmesi, bizzat bu alanlarda özgürleşebilmeyi ve onlara 
iştirak edebilmeyi öngörür. Doğrusu, bu alanlarda bireysel varlığın görünür 
hale gelmesi, biyolojik, psikolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel etmenlerin 
yaşam memnuniyetini belirleyen unsurlar olarak dikkate alınmasıyla müm-
kün olmaktadır. Bu nedenle, kişisel birikimi oluşturan, gelir, eğitim, yaş, 
cinsiyet, aile hayatı, iş yaşamı, fiziksel ve ruhsal sağlık ve sosyal ilişkiler gibi 
kişisel etki alanlarının ve çevresel birikimi oluşturan sosyal güvenlik, kamu 
güvenliği, yaşanılan yer gibi kamusal etki alanlarının yaşam memnuniyeti-
nin gündelik yaşamdaki etkilerinin görünür hale geldiği alanlar olduğu söy-
lenebilir” (Arun, 2007b). 

Özetle, bağımsız bireyler olarak hayatın farklı biçimde organize edilmiş 
alanlarında var olma ve toplumsal yaşama katılım yaşam memnuniyetiyle 
doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, yaşam memnuniyeti, bireyin farklı yaşam 
alanlarında var olmasından ve onlara verdiği önemden bağımsız değildir. Bu 
ilişkiyi ölçüp gözlenebilir hale getirmek üzere, katılımcıların farklı yaşam 
alanlarına ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. Bilindiği üzere, farklı yaşam 
alanları insanlar için refah ve memnuniyet açısından farklı öneme sahiptir-
ler. Bireylerin iş, aile, eğitim, sağlık, kişisel güvenlik gibi alanlara atfettiği 
önem, bu anlamda toplumsal yaşamın farklı alanlarıyla kurduğu ilişki biçi-
mi, bu alanlarda başarılı ve bağımsız bireyler olarak var olabilmeleri bakı-
mından önem arz etmektedir. 
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Tablo 18: Önem derecesine göre farklı yaşam alanları

Yaşam Alanı Önem derecesi

Sağlık 4,6

Eğitim 4,6

İş 4,6

Başarılı meslek hayatı 4,6

Kişisel Güvenlik 4,5

Çevre, bitki ve hayvanların korunması 4,3

Gelir 4,2

Kendine ayıracak zamana sahip olma 4,1

Aile 4,0

Aşk ve sevgi 2,9

Katılımcılardan, farklı yaşam alanlarını, kendi hayatları içinde önem dere-
cesine göre 1 ile 5 puan arasında değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edi-
len ortalamalara göre bir sıralama yapılırsa, genç kızların hayatlarındaki en 
önemli alanların sağlık, eğitim, iş ve başarılı meslek hayatının oluşturduğu alan-
lar ve en önemsiz alanın ise aşk ve sevgi olduğu görülebilir. Bu durumda iki 
önemli hususa dikkat çekmek yerinde olacaktır. İlki, insan hayatında önemli 
bir yaşam alanı olmasına karşın aşk ve sevginin son sırada yer alması ve diğer 
yaşam alanlarının önem dereceleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük 
önem düzeyine sahip olmasıdır. Hatta denilebilir ki aşk ve sevgi diğer yaşam 
alanları ile kıyaslandığında önemsiz olarak görülmektedir. Bu durum yurtta 
yaşayan genç kızların bu konuda duygusal duyarsızlaşma içine girdiklerini 
gösteren bir ipucu olabilir. 

Dikkat çeken ikinci önemli nokta ise, özellikle, eğitim, iş ve başarılı meslek 
hayatı alanlarının peş peşe sıralanması ve bununla birlikte gelir meselesinin 
de önemli bir alan olarak ortaya çıkmasıdır. Sosyolojik olarak, ister kente 
olsun isterse kırsal alanlarda, ama bilhassa geleneksel yapısını sürdüren ve bir 
diğer yandan da modern yaşama geçiş yapmaya çalışan toplumlarda, aileler 
çocuklarına kültürel değerlerden çok ekonomik değerleri sunma eğiliminde-
dirler. Temel araştırmada, genç kızların hayatında maddi değerlerin bu denli 
öne çıkması, eğitimin aynı zamanda kültürel kapital oluşturma yeteneğinden 
öte, aslında sadece ekonomik kapitalin oluşmasına katkı sunacak toplum-
sal bir alan olarak görüldüğünün emaresi olabilir. Bu durum, Anadolu’da 
ekonomik ve kültürel kapitali düşük toplumsal kesimler arasında, oku da 
kendini kurtar sözünün, aslında kültürel kapital oluşturma becerisinden çok, 
eğitimin ekonomik kapitale dönüştürülme imkânına vurgu yapıyor olması 
bakımından manidardır. 



68
“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI

5.1.3.2.3. Kişisel Çevre ve Kişisel Güvenlik

Katılımcıların bir önceki bölümde (3.2.2. Yaşam standardı ve refah bölümün-
de), önem derecesine göre farklı alanların değerlendirmesini yaparken kişi-
sel güvenlik konusunun bir başka önemli yaşam alanı olarak belirginleştiği 
tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu bölümde, kişisel çevre ve kişisel güvenlik 
konusu üzerinde biraz daha ayrıntılı durulmaya çalışılacaktır. Aşağıdaki 
tabloda, genç kızların “Yaşadığınız çevrede yürürken kendinizi ne kadar 
güvende hissediyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı sunul-
maktadır.

Tablo 19: Yakın çevrede güvenlik

Düzey Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Çok güvenli 15 30,0 31,3 31,3

Oldukça güvenli 21 42,0 43,8 75,0

Güvensiz 5 10,0 10,4 85,4

Çok güvensiz 7 14,0 14,6 100,0

Ara Toplam 48 96,0 100,0  

Yanıtsız 2 4,0   

Toplam 50 100,0   

Kişisel güvenlik konusu, genç kızların yaşamında önemli bir alanı oluştur-
maktadır. Buna göre yakın çevredeki güvenlik algısı da önem kazanmakta-
dır. Verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların % 75’i yaşadıkları çevre-
nin güvenli olduğunu belirtmektedirler (bakınız tablo 19’da “çok güvenli” 
ve “oldukça güvenli” seçeneklerine verilen yanıtların oransal toplamı). Öte 
yandan, temel araştırmada yer alan her dört genç kızdan birisi yaşadığı çev-
renin güvensiz olduğunu söylemektedir. Toplumsal güven algısının düzeyi-
ni, gerçekle bağlantısını kurarak değerlendirmek ve onun sadece kişisel bir 
güvensizlikten mi kaynaklandığını ortaya çıkarmak amacıyla genç kızlara 
bir dizi soru yöneltilmiştir. 

Tablo 20: Yakın çevrede karşılaşılan olaylar

Olay Yanıt Yüzdea

Bir şeyler çaldırmak
Evet 62,5

Hayır 37,5

Taciz veya tehdit edilmek
Evet 12,8

Hayır 87,2

Dövülmek veya yaralanmak
Evet 19,1

Hayır 80,9
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a. Analizler geçerli yanıtları yansıtmaktadır.

Güvenlik algısını belirleyen bir faktör olarak, yakın çevrede yaşanılan olay-
lar dizisine bakıldığında; genç kızların yarısında fazlası (% 62,5) bir hırsız-
lık olayına maruz kalmışlardır ve genç kızların % 12,8’i yakın çevrede taciz 
veya tehditle karşılaşmaktadırlar. Bununla birlikte, genç kızların % 19,1’i 
dövülmek ve yaralanma suretiyle yakın çevrede şiddete maruz kaldıklarını 
da belirtmektedirler. Her ne kadar hırsızlık olayı kadar rastlanır olmasa da, 
taciz veya tehdit ve dövülmek veya yaralanmak gibi şiddet vakalarının ortaya 
çıkardığı olumsuz etki daha yaygın düzeylerde görülmektedir. Böylesi bir 
şiddet, kişinin başına gelmese dahi, hem bu yaştaki gençler için oluşturdu-
ğu olumsuz psikolojik etki hem de yakın çevreye duyulan güvenlik hissini 
azaltması bakımından travmatik sonuçlara yol açmaktadır. Bu tip bir trav-
manın yaygın etkisi genç kızlara sorulan bir diğer soruda daha hissedilir 
biçimde ortaya çıkmaktadır. Ayrıntılar aşağıda tartışılmaktadır. 

Grafik 3: İnsanlara güven

Güven konusu toplumsal yaşamda oldukça önemli işlev gören bir alandır. 
Yapılan araştırmalar, hayatlarında daha başarılı olan bireylerin daha fazla 
toplumsal güven duygusuna sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Delhey ve 
Newton, 2002). Toplumsal güven, çocukluk ve gençlik yıllarında öğrenilen 
ve daha sonraki yıllarda ise tecrübeyle çok az değişiklik gösteren bir mesele 
olarak, bu temel araştırmanın da önem verdiği bir alandır. Hedef grubun yaş 
aralığı da göz önüne alındığında, bu yaşlarda oluşacak bir güvensizlik his-
sinin kişinin tüm yaşamı boyunca peşini bırakmayacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Yine güven konusundaki araştırmalara göre, eğitimi, geliri, statüsü ve yaşam 
memnuniyeti düşük olan bireyler içinde güven hissinin de daha düşük 
düzeylerde olduğu tespit edilmiştir (Putnam, 2000:138). Yukarıdaki tartış-
mayı sürdürecek olursak, kişinin kendi yaşamını kontrol edebilme hissiy-
le yakından bağlantılı olan toplumsal güven, yurtta yaşayan genç kızlarda 
oldukça düşük düzeylerdedir. Genç kızların % 77’si insanların güvenilmez 
olduğunu ve onlara karşı temkinli olmak gerektiğini dile getirmektedirler 
(bakınız Grafik 3). Araştırmalarda, tıpkı burada olduğu gibi, güvensizlik his-
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sinin, bir olayın kurbanı olan ya da şiddete maruz kalan bireyler tarafından 
daha fazla vurgulandığı ortaya konmaktadır. Gündelik hayat içinde, güven 
duygusunun beraberinde riskleri de taşıyan bir yapıya sahip olduğu düşü-
nüldüğünde, hem yaşları itibariyle hem de yakın geçmişlerinde yaşadıkla-
rı travmalar nedeniyle, toplumsal güven konusunda hedef grubu oluşturan 
genç kızların diğer gruplarda yer alan yaşıtlarına göre (burada kontrol gru-
buna göre) daha riskli durumda olduğu açıktır (hedef grup ve kontrol gruba 
ilişkin karşılaştırmalı bir tartışmayı 4.1. bölümünde bulabilirsiniz). Dolayı-
sıyla, proje süresince gerçekleştirilecek kişisel gelişim destek çalışmalarında 
bu konunun özellikle üzerinde durulmalıdır. 

5.1.3.2.4. Sosyal İlişkiler ve Entegrasyon

Sosyal ilişkiler bölümünde bir diğeriyle bağlantılı iki ana mesele etrafında 
durulmaktadır. Bunlardan ilki, sosyal ilişkiler; diğer ise entegrasyon konu-
larıdır.

Katılımcıların sosyal ilişki biçim ve düzeylerini ortaya çıkarmak üzere temel 
bazı sorular yöneltilmiştir. Öncelikle genç kızların yakın çevresinden başla-
yarak arkadaşlarıyla olan ilişkileri değerlendirilmektedir. 

Tablo 21: Yakın arkadaşlar

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Evet 35 70,0 72,9

Hayır 13 26,0 27,1

Ara Toplam 48 96,0 100,0

Yanıtsız 2 4,0  

Toplam 50 100,0  

Katılımcılara, aile üyeleri dışında, etraflarında kişisel ve önemli meseleleri 
konuşacağı kimselerin -yani yakın arkadaşlarının- olup olmadığı sorulmuş-
tur. Yanıtlar değerlendirildiğinde, neredeyse her dört genç kızdan üçünün 
(% 73’ünün) çevresinde kişisel ve önemli meseleleri konuşabileceği yakın 
arkadaşı bulunmaktadır. Üstelik yakın arkadaşlarının sayısı hiç azımsanma-
yacak düzeydedir. Verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde genç kızların çev-
resinde ortalama dört yakın arkadaş bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, katılımcıların, arkadaşların dışında, aileleriyle de görüşme düzey-
leri sorgulanmıştır. Her üç genç kızdan birisi, ebeveynleriyle görece yakın 
temas içindedir. Başka deyişle, her üç genç kızdan birisi, haftada en az bir 
defa anne ve babasıyla yüz yüze görüşmektedir. Öte yandan, annesiyle yüz 
yüze hiç temas kurmayanların oranı % 28,9 iken, bu oran babasıyla hiç görüş-
meyenlere bakıldığında neredeyse iki katına çıkmaktadır (% 44,8). Yüz yüze 
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olmasa da, telefonla görüşme düzeyleri incelendiğinde katılımcıların yarıya 
yakını (% 40) haftada en az bir defa ebeveynleriyle telefonda görüşmektedir. 
Telefonda dahi babalarıyla hiç görüşmeyenlerin oranı (% 36,7) anneleriyle 
hiç görüşmeyenlerin oranından (% 28,2) daha yüksektir. 

Katılımcılardan, akraba ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişkileri değerlendire-
rek kendileri hakkında bir yargıya varmaları istenmiştir. Yalnızlığı ölçmeye 
çalışan bu soruya verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 22: Yalnızlık

Yalnızlık Sayı Yüzde
Geçerli 
Yüzde

Toplamlı 
Yüzde

Kendimi hiç bir zaman yalnız 
hissetmem

10 200 208 208

Kendimi bazen yalnız hissederim, 
ancak bunu bir sorun olarak 
görmem

16 320 333 542

Kendimi bazen yalnız hissederim 
ve genelde şimdikinden daha fazla 
insanla bir arada olmak isterim

11 220 229 771

Kendimi sık sık yalnız hissederim 6 120 125 896

Kendimi her zaman yalnız 
hissederim

5 100 104 1000

Ara Toplam 48 960 1000  

Yanıtsız 2 40   

Toplam 50 1000   

Genç kızların % 20’si akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla ilişkilerini göz 
önünde bulundurduğunda, kendini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini söy-
lemektedirler. Kendini yalnız hissetse de, bu durumu sorun olarak görme-
yenleri de bu kategoriye eklediğimizde, her iki genç kızdan birisi ya kendini 
yalnız hissetmemekte ya da bu yalnızlığı kendisi için bir fırsat olarak değer-
lendirip sorun etmemektedir. Bununla birlikte, kendini yalnız hissetmesine 
karşın, yalnızlığına çözüm olarak insanlarla bir arada olmak isteyenlerin 
oranı ise % 22,9’dur. Yalnızlığı sorun etmemek ya da yalnızlık hissetse de, 
bunu insanlarla bir araya gelerek çözmek istemek, toplumsal alanda enteg-
rasyonun göstergesi olarak önem kazanmaktadır. Zira, genç kızların, top-
lamda % 77,1’i toplumsal alana katılımı sağlayacak biçimde yalnızlıklarını 
gidermek istemektedirler. Öte yandan, genç kızların neredeyse dörtte biri 
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kendilerini sık sık ya da sürekli olarak yalnız hissetmekte, dahası yalnızlık-
larını gidermek üzere toplumsal alana entegre olmak istememektedirler. 

Bu noktada, entegrasyon/bütünleşme konusunu biraz daha incelemek gerek-
mektedir. Bir insan, sosyal yaşama dahil olacağını ve bütünleşebileceğini 
veya zaman zaman dışlanabileceğini hissedebilir. Aşağıdaki hususların, sos-
yal yaşama dahil olmada ve bütünleşmede katılımcılar için ne kadar önemli 
olduğu sorgulanmıştır. 

Grafik 4: Bütünleşme alanları

Katılımcılar tarafından 10 kategoride toplumsal yaşama dahil olma/enteg-
rasyon alanları değerlendirilmiştir. Genç kızlar en önemliden en önemsize 
doğru 1 puan ile 5 puan arası değişen bir skalada entegrasyon alanlarına 
puan vermişlerdir. Buna göre yapılan değerlendirme sonucunda, mesleki eği-
time sahip olma ve saygın bir işte çalışmak, genç kızların hayatında en önem-
li entegrasyon alanları olarak öne çıkmaktadır. Bu iki alanı, sırasıyla kendi 
gelirinin olması (4,5 puan), sürekli bir hastalığının ya da sakatlılığının olmaması 
(4,4 puan), yüksek öğrenime sahip olma (4,3 puan), arkadaşları olma (4,2 puan), 
yabancı bir dili iyi bilme (4,1 puan) ve bilgisayar kullanabilme (4,0 puan) alanları 
takip etmektedir. Ne var ki, sürücü ehliyet sahibi olma (3,6 puan), dahası aile 
ve çocuk sahibi olma (3,3 puan) alanları altta yer alarak, en önemsiz enteg-
rasyon alanları özelliğine sahiptirler. Bu veriler, yukarıda değinilen yaşam 
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alanları sıralamasına (bakınız Yaşam Standardı ve Refah bölümü, Tablo 18) 
paralellik göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Hatırlanacağı üzere, 
genç kızların hayatlarındaki en önemli alanların sağlık, eğitim, iş ve başarılı 
meslek hayatının oluşturduğu alanlar ve en önemsiz alanların ise aile ve aşk ve 
sevgi alanları olduğu sonucuna varılmıştı. Böylece, her iki soruya da verilen 
yanıtlar göz önüne alındığında; genç kızların önem verdiği yaşam alanları ve 
bu yolla toplumsal hayata entegre olmak istedikleri alanların birebir örtüş-
mekte olduğu sonucuna varmak mümkündür. Genç kızlar, öncelikle maddi 
değerlerin ön plana çıktığı alanlarda başarılı olma yoluyla sosyal ilişkilerini 
sürdürmek istemektedirler. Öte yandan, aşk ve sevgi ve aile hayatı gibi güven 
ilişkileri üzerine kurulu olan alanları görmezden gelme ya da bu alanlara 
karşı duyarsızlaşma yoluyla, orada kendini ifade etme ve var olma ihtimalle-
rini ortadan kaldırmaktadırlar. 

5.1.3.3. Yaşanılan Topluma İlişkin Bilgiler

Bu bölüm, temel araştırmanın kapsadığı üçüncü ve son bölümdür. Burada, 
hedef grupta yer alan katılımcıların yaşadıkları topluma ilişkin algıları ve 
parçası oldukları toplumun geleceğine ilişkin beklentileri değerlendirmeye 
alınacaktır. “Yaşanılan Topluma İlişkin Bilgiler” bölümü kendi içinde iki alt 
bölümden oluşmaktadır. İlk olarak “Toplumun Niteliği” alt bölümü, ikinci 
olarak da “Avrupa Birliği’ne Bakış” bölümü yer almaktadır. Bu bölümlere 
ilişkin ayrıntılı analizler aşağıda sunulmaktadır.

5.1.3.3.1. Toplumun Niteliği

Bu bölümde, yaşadıkları toplumla olan bağlarını anlamak ve gerçeklikle 
kurgu arasındaki farkı algılama düzeylerini sorgulamak üzere genç kızların 
yaşadığı toplumda var olan özgürlüklerden, haklardan, fırsat eşitliklerinden 
ve güvencelerden ne kadar haberdar oldukları tartışılmaktadır. Temel olarak, 
toplumsal alanda var olan özgürlükler, haklar, fırsat eşitlikleri ve güvence-
lerin algılanma düzeyini ölçmek üzere katılımcılardan bir dizi soruya yanıt 
vermeleri istenmiştir. 
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Grafik 5: Özgürlükler, haklar, fırsat eşitlikleri ve güvenceler

Genç kızlar, kendi algılarına göre gerçekleşme düzeyi en düşükten en yükse-
ğe doğru 1 ile 5 puan arası değişen bir skalada özgürlükler, haklar, fırsat eşit-
likleri ve güvenceler konularını temsil eden alanlara puan vermişlerdir. Böy-
lece, hem genç kızların toplumla olan bağları anlaşılmaya hem de yaşadıkları 
toplumdaki gerçeklikle, genç kızların algılamasıyla oluşan kurgu arasındaki 
fark ortaya konmaya çalışılacaktır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, 
genç kızlar, özellikle Sosyal güvenlik (2,8 puan), Mesleğini seçebilme özgürlü-
ğü (2,6 puan) ve Din ve vicdan özgürlüğü (2,5 puan) konularında, toplumsal 
hayatta özgürlüklerin ve hakların yeterince gerçekleşmediğine inanmakta-
dırlar6. Öte yandan, genç kızlar, zenginliğin eşit ve adil dağıtılmasının Türkiye 
toplumunda gerçekleşmiş en önemli güvencelerden birisi olduğuna yük-
sek düzeyde (4,3 puan) inanç duymaktadırlar. Türkiye’nin gelir dağılımına 
bakıldığında ve hükümetin hedeflediği ekonomik gelişmeler düşünüldüğün-
de, adil bir gelir dağılımının var olduğunu söylemek yeterli düzeyde gerçeği 
yanıtsan bir duruma işaret etmeyecektir. Ne var ki, genç kızlar tam tersine, 
Türkiye’de gelir dağılımının eşit ve adil düzeyde gerçekleşmiş olduğunu 
düşünmektedirler. Bununla birlikte, adil gelir dağılımı konusunda olduğu 
kadar belirgin bir düzeyde olmasa da, genç kızlar isteyenin iş bulma şansı-
nın olduğuna inanmaktadırlar. Devlet koruması altında bulunan çocuklara, 
bilindiği üzere, iş bulma konusunda öncelik tanınmakta ve devlet kurum-

6 Hesaplanan puanların yorumlanmasına kolaylık sağlayan aralıklar ve derecelendirmeyi 
anımsamak üzere 4 numaralı dipnottan faydalanılabilir. 
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larında kontenjan ayrılmaktadır. Yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında da, 
iş bulma konusunda herhangi bir kaygıları olmayışı, genç kızların, kendile-
rine devlet kadrolarına girmede devletçe sunulan bu öncelik nedeniyle, bu 
tip kaygının Türkiye toplumunda da giderildiği kanısına kapılmalarına yol 
açmış olabilir. 

Haklar ve güvenceler konusundaki önemli temsil alanlarından birisi olan 
kadın-erkek eşitliği konusunda da, genç kızların yaşadıkları toplumun gerçek-
liğine bakışları genelden oldukça farklıdır. Genç kızlar, yaşadıkları toplumda 
kadın-erkek eşitliğinin gerçekleştiğine dair inançları azımsanmayacak düzeyde 
yüksektir (3,4 puan). Bırakın Türkiye’yi, dünyada dahi hayli sıkıntılı olan 
bir alan olan kadın-erkek eşitliği konusunda, etraflarında başarılı kadınları 
görmeye alışkın olan genç kızların iyimser algılara sahip olması anlaşılabilir 
olsa da, böylesi bir kurgunun onları yaşadıkları topluma yabancılaştırdığı 
da bir gerçektir. Bu yabancılaşmanın, Her yerde ve her zaman serbest konuşma 
özgürlüğü, İhtiyacı olanlar ve yoksullarla dayanışma ve Çevrenin korunması gibi 
alanlarda da genç kızların iyimser algılara sahip olmaları nedeniyle sürdüğü 
görülebilecektir. 

5.1.3.3.2. Avrupa Birliği’ne Bakış

“Avrupa Birliği’ne Bakış” bölümü, temel çalışmada kullanılan soru kağıdı-
nın son bölümüdür. Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların ama bilhassa genç-
lerin, Türkiye’nin geleceğine ilişkin en gerçekçi hedeflerden birisi olarak 
Avrupa Birliği fikrine ve Türkiye’nin birliğe tam üyeliğine bakışı son derece 
önem taşımaktadır. Temel araştırmada da, yurtta yaşayan genç kızlara bir 
dizi kritik soru yöneltilerek bu konudaki algıları aşağıda detaylandırıldığı 
şekilde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 23: Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye için...

Düşünce Sayı Yüzde
Geçerli 
Yüzde

Toplamlı 
Yüzde

Olumlu olacaktır 10 20,0 21,7 21,7

Olumsuz olacaktır 9 18,0 19,6 41,3

Bir şey değiştirmeyecektir. 2 4,0 4,3 45,7

Fikrim yok 25 50,0 54,3 100,0

Ara Toplam 46 92,0 100,0  

Yanıtsız 4 8,0   

Toplam 50 100,0  

Yurtta yaşayan genç kızların sadece % 21,7’si, Avrupa Birliği’ne tam üyeli-
ğinin Türkiye için olumlu olacağını düşünmektedir. Başka bir deyişle, her 
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beş genç kızdan sadece biri tam üyeliğin Türkiye için yararlı olacağı fik-
rindedir. 2004 yılında tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklemle, liseler-
de eğitim gören gençler üzerinde yapılan bir araştırmada (Şen, 2005) aynı 
soruya, gençlerin % 66,9’u Avrupa Birliği’ne tam üyelik Türkiye için olumlu 
olacaktır yanıtını vermişlerdir. Hem aradan geçen üç yıllık zaman süreci hem 
de bu süreç içinde Avrupa Birliği müzakerelerinin Türkiye’ye yansımaları 
düşünüldüğünde, Türkiye’nin tam üyeliğine ilişkin olumlu fikrin azaldı-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu konuda, aile yanında yaşayan genç 
kızlardan oluşan kontrol grubunun da değerlendirmelerinin karşılaştırmalı 
yorumlanması önem taşımaktadır ve ilerleyen bölümlerde üzerinde durula-
caktır. Burada, yurtta yaşayan genç kızlara yöneltilen ikinci soruya verilen 
yanıtlar incelendiğinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için des-
teğin azaldığının işaretleri daha net görülebilir. 

Tablo 24: Yarın bir referandum yapılsa Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği 
konusunda oyunuz ne olurdu?

Oy Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Evet 15 30,0 33,3 33,3

Hayır 15 30,0 33,3 66,7

Boş 15 30,0 33,3 100,0

Ara Toplam 45 90,0 100,0  

Yanıtsız 5 10,0   

Toplam 50 100,0   

Avrupa Birliği’ne tam üyelik için referandum (halk oylaması) yapılsa, yurtta 
yaşayan her üç genç kızdan sadece birisi “evet” oyu verebileceğini belirtmek-
tedir. Bu durumu, ilk soruyla, yani “Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye için 
nasıl olacaktır?” sorusuyla karşılaştırdığımızda benzer olumsuz tutumun 
sürdürüldüğü nettir. Dahası, genç kızlara “AB’ye üye olması Türkiye’nin 
yararına mıdır?” sorusu yöneltilmiştir ve yanıtların dağılımı aşağıda sunul-
maktadır. 

Tablo 25: Türkiye’nin AB’ye üye olması Türkiye’nin yararına mıdır?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Evet 17 34,0 37,8 37,8

Hayır 11 22,0 24,4 62,2

Fikrim Yok 17 34,0 37,8 100,0

Ara Toplam 45 90,0 100,0

Yanıtsız 5 10,0

Toplam 50 100,0   
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Genç kızlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine dair karamsar 
olsalar da, bu karamsarlıkla kıyaslandığında biraz daha fazla oranda Avru-
pa Birliği’ne tam üyelik için yapılacak bir referandumda evet oyu (% 33,3) 
kullanabileceklerini ve bundan daha fazla bir oranda Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliğin Türkiye’nin yararına olacağını (% 37,8) düşünmektedirler. Avru-
pa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’nin yararına olacağı cevabını verenlere 
(katılımcıların % 37,8’i), bunun nasıl bir yarar sağlayacağı sorulmuştur. Veri-
len açık uçlu yanıtlarda, ekonomik vurgunun ağırlıklı olduğu görülmekte-
dir. Bu anlamda, “işsizliğin azalacağı”, “kişi başına düşen gelirin artacağı”, 
“ucuzluk olacağı”, “ekonominin düzeleceği” gibi yanıtlar dikkat çekicidir. 
Öte yandan, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’nin yararına olmayaca-
ğına inananlara (katılımcıların % 24,4’ü), ne tür zararlarla karşılaşılabileceği 
sorulmuştur. Verilen açık uçlu yanıtlarda, ahlaki ve kültürel vurgunun öne 
çıktığı görülmektedir. “iman, insanlık kaybolur”, “kültürümüzü kaybedece-
ğiz”, “belki daha güçleneceğiz ama dinimiz olmayacak”, “yabancılar bura-
daki olanakları elimizden alacaklar” gibi yanıtlar ahlaki ve kültürel açıdan 
tehdit algısının var olduğunu göstermektedir. 

5.1.4. SEÇİLMİŞ FAKTÖRLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR

5.1.4.1. Yurtta ve Aile Yanında Yaşayan Genç Kızlar

Bu bölümde, yurtta yaşayan genç kızlarla aynı yaş grubunda bulunan aile 
yanında yaşayan genç kızların (kontrol grubu) seçilmiş göstergelere göre kar-
şılaştırmaları değerlendirilecektir. 13-18 yaş aralığı dikkate alınarak seçilen 
kontrol grubunun yaş ortalaması (15,94) hedef grupla (15,84) benzerlik gös-
termektedir. Aynı yaş aralığında yer alan kontrol ve hedef grubundaki genç 
kızlar, temel olarak aşağıdaki seçilmiş göstergelere göre karşılaştırılacaktır.

5.1.4.1.1. Genel Sağlık Durumu

Genel olarak katılımcılara sağlıklarından ne kadar memnun olduğu sorusu 
yöneltilmiş ve 0 ile 10 arası bir skalada sağlıklarından memnuniyet durum-
larını değerlendirmeleri istenmiştir. Hatırlanacağı üzere, hedef grubu oluş-
turan yurtta yaşayan genç kızların genel sağlıktan memnuniyet düzeyleri-
nin ortanın biraz daha üzerinde olduğu tespit edilmişti (ortalama=7,0 ve 
standart sapma=2,91). Yapılan karşılaştırmalarda, aileleri yanında yaşayan 
genç kızlarda genel sağlıktan ortalama memnuniyet düzeyi daha yüksektir 
(ortalama=8,1 ve standart sapma=1,5). Aşağıda sunulan grafikte genel sağ-
lık değerlendirmesi için verilen puanların hedef ve kontrol grubuna göre 
eğilimi görülebilir. 
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Grafik 6: Kontrol ve Hedef grubu genel sağlığından memnuniyet düzeyleri

Grafikte sürekli çizgi hedef grubu ve aralıklı çizgi kontrol grubunu temsil 
etmektedir ve yatay konumda sağlıktan memnuniyet düzeylerini gösteren 
puanlar, dikey konumda yüzdeler bulunmaktadır. Buna göre, hedef grup-
ta yer alan katılımcıların % 30’u genel olarak sağlıklarından memnuniyet 
düzeylerini 0 ile 5 puan arasında değerlendirmekte, buna karşın kontrol 
grubunda yer alan katılımcıların sadece % 8,6’sı sağlıklarından memnuni-
yet düzeylerini 5 puanın altında ifade etmektedirler. Hedef grupta yer alan 
katılımcılardan % 34,6’sı sağlıklarından memnuniyet düzeylerini 7 puanın 
altında değerlendirirken, kontrol grubunda yer alan katılımcıların sade-
ce % 10,3’ü bu sınırın altında değerlendirme yapmaktadırlar. Sonuç olarak, 
yurtta yaşayan genç kızlarda sağlıktan memnuniyet düzeyleri daha dağınık 
ve düşük düzeyde seyrederken, kontrol grubunda daha yüksek ve homojen 
bir dağılım söz konusudur.  

5.1.4.1.2. Hijyen

Hatırlanacağı üzere, kişisel hijyen bölümünde katılımcılara üç soru yönel-
tilmiştir. Bunlar, duş alma, dişlerini fırçalama ve iç çamaşırlarını değiştir-
me sıklığının sorulduğu sorulardan oluşmaktadır. Hijyen, bireyin kendi öz 
sağlığına ilişkin gösterdiği özen ve dikkatin önemli bir göstergesidir. Hij-
yen hakkında bilgisi olmayan ve kişisel hijyene önem vermeyen bireylerin 
sosyal hayattan dışlandığı ve sık sık sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı 
bilinmektedir. Bu bakımdan, bireyleri için kişisel hijyenin sorgulanması ve 
bu yönde var olan eksiklerin giderilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, 
aşağıda katılımcıların –hedef ve kontrol grubun karşılaştırılması temelinde- 
kişisel hijyene verdikleri önemin ipuçları ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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Tablo 26: Hedef ve kontrol grubunun diş fırçalama sıklığı

Sıklık Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Her gün, günde iki defa 32,0 65,5

Her gün, günde bir defa 12,0 29,3

Haftada iki-üç defa 22,0 1,7

Haftada bir defa 14,0 3,4

Ayda bir defa 6,0 0

Hiç fırçalamıyorum 14,0 0

Toplam 100,0 100,0

Diş fırçalama sıklığı bakımından hedef ve kontrol grubu karşılaştırıldı-
ğında, oldukça çarpıcı sonuçlar elde edilmektedir. Hedef grupta yer alan 
katılımcıların % 32’si her gün günde iki defa ve % 12’si her gün günde bir 
defa, kontrol grubunda yer alan katılımcıların % 65,5’i her gün günde iki 
defa ve % 29,3’ü her gün günde bir defa olmak kaydıyla dişlerini fırçala-
maktadırlar. Başka bir deyişle, kontrol grubundaki genç kızların neredeyse 
tamamı (% 94,8’i) her gün dişlerini fırçalarken, hedef grupta yer alan genç 
kızların yarıdan daha azı (% 44’ü) her gün dişlerini fırçalamaktadırlar. Duş 
alma sıklıklarına bakıldığında, hedef grupta yer alan katılımcılar ortalama 
olarak haftada 4 defa duş alırken, kontrol grupta yer alan katılımcılar haftada 
ortalama 3 defa duş almakta oldukları belirlenmiştir. Ancak, hem kontrol 
grubunda hem de hedef grubunda yer alan katılımcıların neredeyse yarısı 
(kontrol grubu % 53’ü ve hedef grubu % 46’sı) haftanın her günü iç çamaşır-
larını değiştirmektedirler. 

Sonuç olarak hedef grup içinde, her ne kadar duş alma sıklığı kontrol gru-
buna göre daha fazla olsa da, kontrol grubuna oranla, duş alma ve iç çama-
şırlarını değiştirme sıklığı ile diş fırçalama sıklığının yeterli düzeyde yeri-
ne getirilmiyor olması hedef grupta hijyen konusunda sorunlar olduğunu 
göstermekte ve bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. 

5.1.4.1.3. Gelir

Hedef grubun kişisel özelliklerini yorumlarken, hatırlanacağı üzere, gelir 
bölümünün diğer gruplarla, ulusal kontrol grubu ve uluslararası kontrol grubu 
ile yapılacak karşılaştırmalarda önem taşıdığı vurgulanmıştı. Hedef grubun 
aldığı cep harçlığının aylık olarak 40 YTL ile 345 YTL arasında değiştiği 
ve aylık ortalamasının 82 YTL olduğu yukarıda tartışılmıştır. Hedef grupla 
karşılaştırıldığında, kontrol grubunda yer alan genç kızların aylık ortalama 
harçlığının benzer düzeyde olduğu tespit edilmiştir (84 YTL). Yine de, her 
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iki grupta yer alan katılımcılara aylık olarak ellerine geçen cep harçlığını 
yeterli bulup bulmadıkları sorulmuştur.

Tablo 27: Cep harçlığınız yeterli mi?

Yanıt Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Evet 44,9 87,5

Hayır 55,1 12,5

Toplam 100,0 100,0

Tablo 27’de de görülebileceği gibi hedef grupta yer alan ve bu soruya yanıt 
verenlerin % 45’i ellerine geçen harçlığın yeterli olduğunu söylerken, kont-
rol grubunda yer alan katılımcıların % 87,5’i aldıkları aylık harçlığı yeterli 
bulmaktadırlar. Bu soru temelinde bakıldığında, kontrol grubundakilerin 
aylık harçlığını yeterli bulma düzeyi hedef gruptakilerin iki katı kadardır 
denilebilir.

Gelir bölümünde üçüncü olarak hedef gruba yöneltilen soru, “Ayda ne kadar 
cep harçlığı almak isterdiniz?” sorusudur. Aşağıdaki tabloda, hedef ve kont-
rol grubu içinde yer alan katılımcıların aldıkları ve arzuladıkları cep harçlı-
ğına ait veriler bulunmaktadır.

Tablo 28: Aylık alınan cep harçlığı ve istenilen cep harçlığı (YTL)

Temel 
parametreler

Hedef grubu Kontrol grubu

Alınan 
cep harçlığı

İstenen 
cep harçlığı

Alınan 
cep harçlığı

İstenen 
cep harçlığı

Ortalama 82,6 183,1 84,9 180,3

Ortanca 59,0 150,0 60,0 100

Mod 44,0 100,0 50,0 50,0

Standart Sapma 57,8 121,7 71,5 335,5

Minimum 40,0 43,0 0 20

Maksimum 345,0 500,0 300,0 2000

Aylık alınan ve arzulanan cep harçlıkları karşılaştırıldığında, hem hedef 
grupta hem de kontrol grubunda yer alan genç kızların aylık olarak aldık-
ları ortalama cep harçlığının iki katından daha fazla (sırasıyla, 183 ve 180 
YTL) cep harçlığı almak istedikleri görülmektedir. Hedef grupta, aylık en 
fazla elde edilen cep harçlığı 345 YTL iken, alınmak istenilen en fazla cep 
harçlığı 500 YTL’dir. Bununla birlikte, kontrol grubunda aylık en fazla elde 
edilen cep harçlığı 300 YTL iken, alınmak istenilen en fazla cep harçlığı 
2000 YTL’dir. Buna göre, hedef gruba göre, kontrol grubunun para konusun-
da arzu eşiklerinin çok daha yüksek olduğu söylenebilir. 
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5.1.4.1.4. İş ve istihdam 

İş ve istihdam bölümünde hedef grubu ve kontrol grubu arasında özellikle 
bu alana yönelik algılar karşılaştırılmaya alınmıştır. Dolayısıyla, katılımcıla-
ra kadınların çalışmasıyla ilgili algı soruları yöneltilmiştir. Kadınların çalış-
malarına ilişkin algının ve beklentinin aktif olarak çalışma hayatına girme 
konusunda belirleyici bir tarafı olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu 
açıdan bakıldığında, hedef ve kontrol gruplarının kadın çalışması konusun-
daki algılarının ve beklentilerinin ölçülmesi önemlidir. Bu doğrultuda, her 
iki gruba da çok açık olarak “kadınlar çalışmalı mı?” sorusu yöneltilmiştir.

Tablo 29: Kadınlar çalışmalı mı?

Yanıt Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Evet 95,8 100,0

Hayır 4,2 0

Toplam 100,0 100,0

Hedef grupta yer alan genç kızların neredeyse tamamı (% 95,8’i) ve kontrol 
grubunda yer alan genç kızların tamamı“kadınların çalışmalı mı?” sorusu-
na evet yanıtını vermişlerdir. Hedef grupta, sadece iki genç kız bu soruya 
“hayır” yanıtı vermişler; ancak hayır seçeneğini işaretleyen iki genç kıza 
bu kanaatin nedeni sorulmasına karşın herhangi bir neden belirtilmemiştir. 
Dolayısıyla, hem hedef grupta hem de kontrol grubundaki katılımcıların, 
kadınların çalışması yönünde olumsuz algıları bulunmadığı söylenebilir. 

Her iki grupta, kadınların çalışması için en önemli gerekçe olarak kadının 
kendi başına bağımsız birey olarak toplumsal hayatta ayakta durabilmesini göster-
miştir. Yine her iki grubun da yakın çevresinde çalışan kadınların bulunuyor 
olması ve bu çalışan kadınları örnek almaları, kanaatlerinde etkili olan unsur 
olarak öne çıkmaktadır. Ne var ki, hedef gruptan farklı olarak kontrol gru-
bunun örnek aldığı kadın profili değişiklik göstermektedir. Her iki grupta, 
yakın çevresinde yaşayan bir kadını örnek alırken; kontrol grubundakiler 
için yakın çevredeki bu kadının anne olması ve bireyin gelişim sürecinde 
doğal bir basamak olarak annenin rol model alınması, hedef grubundaki 
genç kızları, bu konuda kontrol grubundan ayıran en önemli fark olarak 
değer kazanmaktadır. Kontrol grubunda yer alan genç kızların örnek aldığı 
kişi, çoğunlukla anneleri olurken, hedef grupta yer alan genç kızların ken-
dilerine örnek aldığı kişi ya öğretmenleri ya da doktorları olmaktadır. Zira, 
sosyalizasyon sürecinde ortaya çıkan bu temel farkın, genç kızların hayatın-
daki muhtemel olumsuz etkileri özgüven, toplumsal güven, mutluluk, yaşam 
memnuniyeti ve topluma entegrasyon bölümlerinde de tartışıldığı üzere, 
yaşamlarında sürekli karşılarına çıkmaktadır. 
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5.1.4.1.5. Özgüven

PEARL projesinin öngördüğü eğitimlerin önemli bir kısmı da kişisel geli-
şim kapsamında hedef grubun toplumsal hayat içinde özgüvenlerinin artı-
rılmasını sağlamaktır. Bu amaçla yapılacak çalışmalardan önce hedef grubun 
özgüven düzeylerinin belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Yurtta yaşayan 
genç kızların özgüven düzeyleri daha önceki bölümde tartışılmış olmasına 
karşın, karşılaştırma grubu olmaksızın bu yaştaki genç kızların özgüven 
düzeyleri hakkında genel bir bilgi edinmek olanaksız olmaktadır. Bu bakım-
dan, aşağıda hedef ve kontrol grubunun özgüven düzeyleri karşılaştırmalı 
olarak incelenmektedir. 

Tablo 30: Hedef ve kontrol grubun özgüven7 puanları

Temel parametreler Hedef grubu Kontrol grubu

Ortalama 3,4 3,9

Medyan 3,5 4,0

Mod 3,6(a) 3,3

Standart Sapma 0,72 0,65

Minimum 1,7 2,1

Maksimum 5,0 5,0

a Birden fazla Mod vardır, tabloda en küçük değer gösterilmiştir.

Yukarıdaki tabloda hedef grubun ve kontrol grubunun özgüven ölçeğine ait 
seçilmiş bazı parametreleri sunulmuştur. Özgüven ölçeği 10 maddeden oluş-
maktadır. Her bir katılımcı kendisine sunulan ifadeyi okuduktan sonra 1 ile 
5 arasında değişen bir skalada ifadeye ilişkin tutumunu belirtmektedir. Her 
bir tutum ifadesine verilen puanların hesaplanması sonucu katılımcılara ait 
pozisyonu belirten puanlar elde edilmektedir. Buna göre, hedef grupta yer 
alan katılımcıların ortalama özgüven puanları 5 üzerinden 3,4 puandır. Bu 
özgüven puanı, 5 üzerinden değerlendirildiğinde, düşük ile yüksek arasın-
daki sınırda yer alan bir özgüven düzeyine işaret etmektedir. Buna karşın, 
kontrol grubunun özgüven puanlarının ortalaması 3,9’dur. Hedef grubun-
dan farklı olarak, 3,9 puan, 5 puan üzerinden değerlendirildiğinde, yüksek 
denilebilecek bir özgüven düzeyine işaret etmektedir8. Böylece, her iki grup 
kendi içinde karşılaştırıldığında, yurtta yaşayan genç kızların özgüvenleri-
nin, aileleriyle yaşayan genç kızlara nazaran daha düşük olduğu görülebilir. 

7 Kontrol grubu için ölçeğin güvenilirlik katsayısı yüksek çıkmıştır (Cronbach’s alfa = .79).
8 Puan karşılaştırmaları için 4 numaralı dipnota bakılabilir. 
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5.1.4.1.6. Yaşam Standardı ve Refah

Yaşam standardı ve refah bölümünde hedef ve kontrol grubu karşılaştırmalı 
analizi için bir dizi soru değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlardan ilki, genç 
kızların genel olarak geleceğe ilişkin algılarını karşılıklı olarak değerlendir-
mek üzere sorulan beklenti sorusudur. 

Tablo 31: Hedef ve kontrol grubu gelecek algısı

Algı Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Çok iyimserim 14,9 13,8

İyimserim 74,5 77,6

Kötümserim 4,3 8,6

Çok kötümserim 6,4 0

Toplam 100,0 100,0

Farklı iki düzeyde olsa da, yurtta yaşayan genç kızların % 89,4’ü geleceğe iliş-
kin iyimser bir tutum içindedirler (“çok iyimserim” ve “iyimserim” yanıtla-
rının oransal toplamı). Bu oranın kontrol grubunda yer alan genç kızlarda da 
benzer düzeyde olduğu söylenebilir (% 91,4). 

Tablo 32: Hedef ve kontrol grubunda yaşam memnuniyeti düzeyleri

Temel Pametreler Hedef grubu Kontrol grubu

Ortalama 58 79

Medyan 65 80

Mod 0 100

Standart Sapma 33,04 19,63

Minimum 0 10

Maksimum 100 100

Geleceğe karşı duyulan olumlu hisler, iyimser tutum, bireyin yaşam mem-
nuniyetini ve bunun bir parçası olan mutluluğunun bir göstergesi olarak 
önem kazanmaktadır. Genel olarak, yaşam memnuniyeti yüksek düzeyde 
olan bireylerde bunun bir bileşeni olan mutluluk düzeyinin ve dolayısıyla 
geleceğe ilişkin iyimser tutumunun da yüksek olduğu söylenebilir. Ne var 
ki, hedef grubunu oluşturan genç kızların kendi içinde yapılan analizlerin-
de yaşam memnuniyeti 100 puan üzerinden değerlendirildiğinde, ortalama 
58 puana karşılık gelmektedir. Kontrol grubunda yer alan genç kızlarda ise, 
ortalama yaşam memnuniyeti düzeyi 79 puandır ve yurtta yaşayan kızların 
memnuniyet düzeyinden oldukça yüksektir. 
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Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen kurala paralel olarak, aileleriyle yaşa-
yan genç kızların geleceğe ilişkin iyimserlik hisleri arttıkça yaşam memnu-
niyet düzeyleri de yükselmektedir. Önceki bölümlerde, yaşam memnuni-
yetinin, mutlulukla yakından ilişkili olduğu üzerinde durulmuştu. Bu bağ-
lamda, tartışmayı aşağıdaki mutluluğa ilişkin karşılaştırmalı veriler ışığında 
sürdürmek daha da aydınlatıcı olacaktır.

Tablo 33: Hedef ve kontrol grubunun mutluluk düzeyleri

Mutluluk düzeyi Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Çok mutluyum 8,3 22,4

Oldukça mutluyum 25,0 48,3

Pek mutlu değilim 50,0 27,6

Çok mutsuzum 16,7 1,7

Toplam 100,0 100,0

Katılımcılara bu günlerde hayatlarında olup biten her şeyi düşündüklerin-
de genel olarak mutluluk düzeylerini nasıl nitelendirdikleri sorulmuş ve 
bu değerlendirmeyi çok mutsuzum ve çok mutluyum uç noktalarının oluş-
turduğu bir skalada yapmaları istenmiştir. Verilen yanıtlara bakıldığında, 
yurtta yaşayan genç kızların çoğunun (% 66,7’si) mutsuz olduğunu söylediği 
görülecektir (bakınız tablo 33’te “pek mutlu değilim” ve “çok mutsuzum” 
seçeneklerine verilen yanıtların oransal toplamı). Öte yandan, ailesi yanında 
yaşayan genç kızlarda bu oran sadece % 29,3’tür. Başka bir deyişle, yurtta 
yaşayan her on genç kızdan sadece üçü mutlu olduğunu söylerken, ailesiyle 
yaşayan her on genç kızdan yedisi mutlu olduğunu dile getirmektedir. Kont-
rol grubu içinde, mutluluğun yükseldikçe yaşam memnuniyetinin de arttığı 
tespit edilmiştir. 

Genç kızların bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşama katılımları, yaşam 
memnuniyetleri ve mutluluk düzeyleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu neden-
le, yaşam memnuniyeti bireyin farklı yaşam alanlarında bağımsız olarak var 
olmasından ve bu yaşam alanlarına verdiği önem derecesinden soyutlanamaz. 
Yurtta yaşayan genç kızların, bu farklı yaşam alanlarına ilişkin değerlendir-
meleri üzerinde önceki bölümlerde ayrıntılı olarak durulmuştu. Aşağıda, her 
iki grubun, karşılaştırmalı olarak, iş, aile, eğitim, sağlık, kişisel güvenlik gibi 
alanlara atfettiği önem ve bu anlamda toplumsal yaşamın farklı alanlarıyla 
kurduğu ilişki biçimi analiz edilmektedir. 
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Tablo 34: Hedef ve kontrol grubunda önem derecesine göre farklı yaşam 
alanları

Hedef grubu öncelik 
sırasına göre yaşam 
alanları

Önem derecesi Kontrol grubu öncelik 
sırasına göre yaşam 
alanları

Hedef 
grubu

Kontrol 
grubu

1. Sağlık 4,6 4,9 1. Aile

2. Eğitim 4,6 4,9 2. Eğitim

3. İş 4,6 4,8 3. Sağlık 

4. Başarılı meslek hayatı 4,6 4,7 4. İş

5. Kişisel Güvenlik 4,5 4,6 5. Başarılı meslek hayatı

6. Çevre, bitki ve 
hayvanların korunması

4,3 4,6 6. Kişisel Güvenlik

7. Gelir 4,2 4,4
7. Kendine ayıracak 
zamana sahip olma

8. Kendine ayıracak 
zamana sahip olma 

4,1 4,3 8. Gelir

9. Aile 4,0 4,3
9. Çevre, bitki ve 
hayvanların korunması

10. Aşk ve sevgi 2,9 3,8 10. Aşk ve sevgi

Katılımcılardan, farklı yaşam alanlarını, kendi hayatları içinde önem dere-
cesine göre 1 ile 5 puan arasında değerlendirmeleri istenmiştir. Yukarıdaki 
tabloda, hedef ve kontrol gruplarının ayrı ayrı öncelik sırasına göre farklı 
yaşam alanlarına verdikleri önem düzeyleri gösterilmektedir. Daha önce de 
bahsedildiği gibi, yurtta yaşayan genç kızlar için en önemli yaşam alanla-
rı sırasıyla sağlık, eğitim, iş ve başarılı meslek hayatının oluşturduğu alanlar; 
en önemsiz alanlar ise aşk ve sevgi olduğu görülmüştür. Buna karşın, aileleri 
yanında yaşayan genç kızlar için en önemli yaşam alanları, sırasıyla aile, eği-
tim, sağlık, iş ve başarılı meslek hayatının oluşturduğu alanlardır. Yurtta yaşa-
yan genç kızlar için aile dokuzuncu sırada yer alırken, ailesi yanında yaşayan 
genç kızlar için aile en önemli yaşam alanıdır. Eğitim alanı, her ne kadar her 
iki grup içinde ikinci sırada yer alsa da, aileleriyle yaşayan genç kızların, 
kendi hayatlarında eğitim alanına verdiği önem, yurtta yaşayan kızlara naza-
ran daha yüksektir. Benzer bir durum sağlık alanı için de geçerlidir: ailele-
riyle yaşayan genç kızlarda sağlık üçüncü sırada yer almasına karşın, yurtta 
yaşayan genç kızların sağlığa verdikleri önemden daha yüksek bir öneme 
sahiptir. 

Bu çarpıcı sonuçların yanında, diğer bir önemli sonuç aşk ve sevgi konusun-
da kendini göstermektedir. Hem yurtta yaşayan hem de aileleriyle birlikte 
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yaşayan genç kızlar için, diğer alanlara nazaran aşk ve sevgi alanı, son sıra-
da yer almasına rağmen, aileleriyle yaşayan genç kızların bu konuya, yurtta 
yaşayan kızlara göre daha fazla önem atfettikleri net olarak görülmektedir. 
Bu durumda, kritik olabilecek bir konuya tekrar dikkat çekmek yerinde 
olacaktır: insan hayatındaki önemli iki yaşam alanı olmasına karşın, aile 
yaşantısının ve aşk ve sevginin yurtta yaşayan genç kızlar için önemsiz olarak 
görülmesi, bu konuda duygusal duyarsızlaşma içine girdiklerinin en önemli 
göstergesidir. 

5.1.4.1.7. Kişisel Çevre ve Kişisel Güvenlik

Bu bölümde, kişisel çevre ve kişisel güvenlik konusu üzerinde, yurtta ve aile-
si yanında yaşayan genç kızların karşılaştırmalı değerlendirmeleri yapılmak 
suretiyle biraz daha ayrıntılı durulmaya çalışılacaktır. Aşağıdaki tabloda, 
genç kızların “Yaşadığınız çevrede yürürken kendinizi ne kadar güvende 
hissediyorsunuz?” sorusuna hedef ve kontrol grubunun verdikleri yanıtların 
dağılımı ayrı ayrı sunulmaktadır.

Tablo 35: Hedef ve kontrol gruplarına göre yakın çevrede güvenlik

Düzey Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Çok güvenli 31,3 15,5

Oldukça güvenli 43,8 58,6

Güvensiz 10,4 25,9

Çok güvensiz 14,6 0

Toplam 100,0 100,0

Kişisel güvenlik konusu, genç kızların yaşamında önemli bir alanı oluştur-
maktadır. Buna göre yakın çevredeki güvenlik algısı da önem kazanmaktadır. 
Verilen yanıtlara bakıldığında, hem yurtta hem de ailesiyle birlikte yaşayan 
genç kızların % 75’i yaşadıkları çevrenin güvenli olduğunu belirtmektedirler 
(bakınız “çok güvenli” ve “oldukça güvenli” seçeneklerine verilen yanıtların 
oransal toplamı). Öte yandan, temel araştırmada yer alan her dört genç kız-
dan birisi yaşadığı çevrenin güvensiz olduğunu belirtmektedir. Güvensizlik 
algısının düzeyini, gerçekle bağlantısını kurarak değerlendirmek ve bunun 
sadece kişisel bir güvensizlikten mi kaynaklandığını ortaya çıkarmak üzere 
genç kızlara bir dizi soru yöneltilmiştir.
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Tablo 36: Yakın çevrede karşılaşılan olaylar

Olay Yanıt
Hedef grubu

(%)
Kontrol grubu

(%)

Bir şeyler çaldırmak
Evet 62,5 29,3

Hayır 37,5 70,7

Taciz veya tehdit edilmek
Evet 12,8 10,3

Hayır 87,2 89,7

Dövülmek veya yaralanmak
Evet 19,1 0

Hayır 80,9 100,0

Güvenlik algısını belirleyen bir faktör olarak, yakın çevrede yaşanılan 
olaylar dizisine bakıldığında; yurtta yaşayan genç kızların yarısında fazlası 
(% 62,5) bir hırsızlık olayına maruz kaldıklarını ve % 12,8’i yakın çevrede 
taciz veya tehditle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, genç 
kızların % 19,1’i dövülmek ve yaralanma suretiyle yakın çevrede şiddete 
maruz kaldıklarını da belirtmektedirler. Öte yandan, benzer olaylar, biri-
si dışında, ailesiyle yaşayan genç kızlarda daha düşük gerçekleşmiştir. Bu 
grubun, yakın çevrede hırsızlık olayıyla karşılaşma oranları, yurtta yaşayan 
genç kızların karşılaşma oranının yarısı kadardır. Kaldı ki, yine kontrol gru-
bunda yer alan genç kızlar, yakın çevrelerinde hiçbir biçimde dövülmek ya 
da yaralanmak gibi bir olaya maruz kalmamışlardır. Yine de, her iki grubun 
ortak derdi, yakın çevrede taciz edilmektir. Kadınların en sık karşılaştıkları 
vakalardan biri olarak taciz, 13-18 yaş grubunu oluşturan genç kızların da 
güvenlik konusunda karşılaştıkları sıkıntılardan biridir. Bu nedenle, hır-
sızlık kadar karşılaşılır olmasa da, şiddetin bir boyutunu oluşturan tacizin, 
toplumsal güven hissini azaltmadaki etkisinin daha yüksek olduğu söylene-
bilir. Bu tip bir olası etkinin sonuçları, genç kızlara sorulan bir diğer soruda 
karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 
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Grafik 7: Hedef ve kontrol grubuna göre insanlara güven

Toplumsal güven konusu üzerine 3.2.3. Kişisel çevre ve kişisel güvenlik bölü-
münde ayrıntılı olarak tartışılmıştı. Özetle; hayatlarında daha başarılı olan 
bireylerin daha fazla güven duygusuna sahip olduğu bilinmektedir ve kişinin 
kendi yaşamını kontrol edebilme hissiyle yakından bağlantılıdır. Bu bakım-
dan, hedef grubun yaş aralığı da göz önüne alındığında, bu yaşlarda oluşa-
cak bir güvensizlik hissinin kişinin tüm yaşamı boyunca peşini bırakmaya-
cağını söylemek yanlış olmayacaktır. Yukarıdaki grafikte de görülebileceği 
gibi, hem yurtta yaşayan genç kızlarda hem de ailesiyle birlikte yaşayan genç 
kızlarda toplumsal güven hissi düşük düzeylerdedir. Her ne kadar benzer 
düzeylerde toplumsal güven hissine sahip olsalar da hem yaşları itibariyle 
hem de yakın geçmişlerinde yaşadıkları travmalar nedeniyle, güven konu-
sunda hedef grubu oluşturan genç kızların diğer gruplarda yer alan yaşıtları-
na göre daha riskli durumda olduğu açıktır. 

Yukarıdaki bölümlerde vurgulandığı gibi, yurtta yaşayan genç kızların aile-
siyle yaşayan genç kızlara nazaran özgüvenleri, yaşam memnuniyetleri ve 
mutluluk düzeyleri daha düşüktür. Bu durumda, yurtta yaşayan genç kız-
ların güvenlerindeki küçük bir sarsıntıyı dahi onarmakta daha fazla zorla-
nacaklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, proje süresince ger-
çekleştirilecek kişisel gelişim destek çalışmalarında bu konunun üzerinde 
durulması gerekmektedir.
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5.1.4.1.8. Sosyal İlişkiler ve Entegrasyon

Bir insan, sosyal yaşama dahil olacağını ve bütünleşebileceğini hissedebile-
ceği gibi zaman zaman dışlanabileceğini de hissedebilir. Aşağıda, on temel 
soruyla ölçülmeye çalışılan alanların, sosyal yaşama dahil olmada ve bütün-
leşmede katılımcılar için ne kadar önemli olduğu sorgulanmıştır. 

Grafik 8: Hedef ve kontrol grubuna göre toplumsal bütünleşme alanları

Katılımcılar tarafından 10 kategoride toplumsal yaşama dahil olma/enteg-
rasyon alanları değerlendirilmiştir. Genç kızlar en önemliden en önemsize 
doğru 1 puan ile 5 puan arası değişen bir skalada, entegrasyon alanlarına 
puan vermişlerdir. İster yurtta yaşayan genç kızlar olsun isterse ailesi yanın-
da yaşayan genç kızlar, entegrasyon alanlarının genel olarak en önemliden en 
önemsize doğru gösterdiği diziliş benzerlik göstermektedir (bakınız Grafik 
8). Yine de, genel eğilim ne kadar benzerlik gösterse de, bu iki grup arasında 
bazı önemli farklar da bulunmaktadır. Bu farklı yaklaşımları aşağıdaki tab-
loda daha net görmek mümkündür. 
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Tablo 37: Hedef ve kontrol grubuna göre toplumsal bütünleşme alanları

Hedef grubu öncelik 
sırasına göre bütünleşme 
alanları

Önem derecesi Kontrol grubu öncelik 
sırasına göre bütünleşme 
alanları

Hedef 
grubu

Kontrol 
grubu

1. Mesleki eğitime sahip 
olma

4,63 4,86 1. Kendi gelirinin olması

2. Saygın bir işte çalışmak 4,58 4,78
2. Mesleki eğitime sahip 
olma

3. Kendi gelirinin olması 4,50 4,72
3. Yüksek öğrenime sahip 
olma

4. Sürekli hastalığının/
engelin olmaması

4,38 4,71
4. Sürekli hastalığının/
engelin olmaması

5. Arkadaşları olma 4,23 4,66 5. Saygın bir işte çalışmak

6. Yüksek öğrenime sahip 
olma

4,23 4,47 6. Arkadaşları olma

7. Yabancı bir dili iyi 
bilme

4,08 4,41
7. Yabancı bir dili iyi 
bilme

8. Bilgisayar kullanabilme 4,04 4,10 8. Bilgisayar kullanabilme

9. Sürücü ehliyet sahibi 
olma

3,63 4,07
9. Sürücü ehliyet sahibi 
olma

10. Aile ve çocuk sahibi 
olma

3,28 3,89
10. Aile ve çocuk sahibi 
olma

Yukarıdaki tablo, hedef ve kontrol grubunun, ayrı ayrı ama öncelik sırasına 
göre toplumsal bütünleşme alanlarına verdiği puanları yansıtmaktadır. Buna 
göre, mesleki eğitime sahip olma ve saygın bir işte çalışmak, yurtta yaşayan genç 
kızların hayatında en önemli entegrasyon alanları olarak öne çıkmaktadır. 
Bu iki alanı, sırasıyla kendi gelirinin olması (4,50 puan), sürekli bir hastalığı-
nın ya da sakatlılığının olmaması (4,38 puan), yüksek öğrenime sahip olma (4,23 
puan), arkadaşları olma (4,23 puan), yabancı bir dili iyi bilme (4,08 puan) ve 
bilgisayar kullanabilme (4,04 puan) alanları takip etmektedir. Ne var ki, sürücü 
ehliyet sahibi olma (3,63 puan), dahası aile ve çocuk sahibi olma (3,28 puan) alan-
ları altta yer alarak, yurtta yaşayan genç kızlar için en önemsiz entegrasyon 
alanları özelliğine sahiptirler. 

Hedef grup, ailesi yanında yaşayan kızlarla karşılaştırıldığında, iki önemli 
mesele öne çıkmaktadır; (i) Grafikte de izlenebileceği gibi, hedef ve kontrol 
grubunda toplumsal bütünleşme alanları için benzer bir derecelendirme eği-
limi söz konusudur. Ancak özellikle en önemli ilk üç sırada bulunan enteg-
rasyon alanları, ailesiyle yaşayan genç kızlar için farklı bir diziliş göstermek-
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tedir. Bu dizilişte, mesleki eğitime sahip olma ve kendi gelirinin olması benzerlik 
göstermekte; yüksek öğrenime sahip olma yurtta yaşayan genç kızlar için altın-
cı sırada yer alırken, ailesiyle yaşayan genç kızlar için daha önemli olarak 
ortaya çıkmakta ve üçüncü sırada yer almaktadır. Yukarıda farklı yaşam 
alanlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı tabloda da (bakınız Tablo 34) 
benzer olarak ailesiyle yaşayan genç kızlar için eğitim, yurtta yaşayan genç 
kızlara nazaran önemli bir yaşam alanı olarak belirginleşmekteydi. Bu duru-
mun açık bir yansıması toplumsal bütünleşme alanında da görülmekte, yurt-
ta yaşayan genç kızlar, yüksek öğrenime sahip olma alanına 4,23 puanla altıncı 
sırada yer verirken, ailesiyle yaşayan genç kızlar 4,72 puanla aynı alana üçün-
cü sırada yer vermektedirler. Temel araştırma sırasında yapılan gözlemler-
de ve daha önce koruma altında bulunarak yetiştirme yurdunda yaşamış ve 
şu anda hayatını kurmuş olan kişilerle yapılan mülakatlarda, öğrenimlerini 
sürdürmemelerinin bir nedeni olarak işe yerleştirmede kendilerine verilen 
garantinin ve öncelik sağlanmasının etkili olduğunu öne sürdükleri tespit 
edilmiştir. Acaba, hedef grupta yer alan ve halen devlet koruması altında 
yurtta yaşayan genç kızların, diğer grupta yer alan yaşıtlarına nazaran, yük-
sek öğrenime daha az önem vermeleri benzer bir nedenden kaynaklanıyor 
olabilir mi? Proje kapsamında verilecek eğitimler sırasında, bu önemli husu-
sun üzerinde durmak gerekmektedir. 

5.1.4.1.9. Toplumun Niteliği: Özgürlükler, Haklar, Fırsat Eşitlikleri ve 
Güvencelere Bakış 

Bu bölümde, yaşadıkları toplumla olan bağlarını anlamak ve gerçeklikle kur-
gu arasındaki farkı sorgulamak üzere hedef ve kontrol grubunda yer alan 
genç kızların, karşılaştırmalı olarak, yaşadıkları toplumda var olan haklar-
dan, fırsat eşitliklerinden ve güvencelerden ne kadar haberdar oldukları tar-
tışılmaktadır. Temel olarak, toplumsal alanda var olan özgürlükler, haklar, 
fırsat eşitlikleri ve güvencelerin algılanma düzeyini ölçmek üzere katılımcı-
lardan bir dizi soruya yanıt vermeleri istenmiştir. 
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Tablo 38: Hedef ve kontrol grubuna göre özgürlükler, haklar, fırsat eşitlikleri 
ve güvencelere bakış

Hedef gruba göre 
özgürlükler, haklar, fırsat 
eşitlikleri ve güvencelerin 
gerçekleşme düzeyi

Gerçekleşme 
derecesi Kontrol grubuna göre 

özgürlükler, haklar, fırsat 
eşitlikleri ve güvencelerin 
gerçekleşme düzeyi

Hedef 
grubu

Kontrol 
grubu

1. Zenginliğin eşit ve adil 
dağıtılması

4,17 4,29
1. Zenginliğin eşit ve adil 
dağıtılması

2. İş bulma şansı 3,57 4,14 2. İş bulma şansı

3. Kadın erkek eşitliği 3,35 3,57 3. Çevrenin korunması

4. Her yerde/her zaman 
serbest konuşma özgürlüğü

3,21 3,17 4. Kadın erkek eşitliği

5. Çevrenin korunması 3,13 3,07
5. İhtiyacı olanlar ve 
yoksullarla dayanışma

6. İhtiyacı olanlar ve 
yoksullarla dayanışma

2,87 3,02
6. Mesleğini seçebilme 
özgürlüğü

7. Sosyal güvenlik 2,82 2,83
7. Her yerde/her zaman 
serbest konuşma özgürlüğü

8. Mesleğini seçebilme 
özgürlüğü

2,74 2,62 8. Sosyal güvenlik

9. Din ve vicdan özgürlüğü 2,47 2,38 9. Din ve vicdan özgürlüğü

Genç kızlar, kendi algılarına göre gerçekleşme düzeyi en düşükten en yükse-
ğe doğru, 1 ile 5 puan arası değişen bir skalada, yaşadıkları toplumda özgür-
lükler, haklar, fırsat eşitlikleri ve güvenceler konularını temsil eden alanlara 
puan vermişlerdir. Böylece, hem hedef ve kontrol grubunun karşılıklı olarak 
bu konudaki algıları hem de toplumla olan bağları anlaşılmaya çalışılacaktır. 
Tablodaki sıralamaya bakıldığında, hem yurtta yaşayan genç kızlar hem de 
ailesiyle yaşayan genç kızlar, zenginliğin eşit ve adil dağıtılmasının ve iş bul-
ma şansının Türkiye toplumunda gerçekleşmiş en önemli güvencelerden 
ilk ikisi olduğuna yüksek düzeyde inanç duymaktadırlar. Ayrıca, sıralama-
sı farklı olsa da, genç kızların, yaşadıkları toplumda kadın-erkek eşitliğinin 
gerçekleştiğine dair inançları azımsanmayacak düzeyde yüksektir; yurtta 
yaşayan genç kızların algılamasına göre kadın-erkek eşitliğinin Türkiye’de 
gerçekleşme düzeyi 3,35 puan ve ailesiyle yaşayan kızlara göre 3,17 puandır. 
Toplumsal hayatta genç kızların hissettiği düzeyde karşılığı olmamasına rağ-
men, her iki grup için de, kadın-erkek eşitliğinin gerçekleşmiş olduğuna dair 
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duydukları yüksek inancın nedeni, etraflarında başarılı kadınları görmeye 
alışkın olmalarıdır denebilir. Böylesi bir durum, genç kızların, kadın-erkek 
eşitliği konusunda elbette iyimser hisler beslemesine neden olabilir. Benzer 
bir kurgunun, her yerde ve her zaman serbest konuşma özgürlüğü, ihtiyacı olanlar 
ve yoksullarla dayanışma ve çevrenin korunması gibi alanlarda da genç kızların 
iyimser algılara sahip olmaları nedeniyle var olduğu görülebilecektir. 

5.1.4.1.10. Avrupa Birliği’ne Bakış

Hedef ve kontrol grubunda yer alan genç kızların Avrupa Birliği fikrine ve 
Türkiye’nin birliğe tam üyeliğine bakışı aşağıda karşılaştırmalı olarak ince-
lenmektedir. Temel araştırmada da, her iki grupta yer alan genç kızlara bir 
dizi kritik soru yöneltilerek bu konudaki algıları değerlendirilmeye çalışıl-
mıştır.

Tablo 39: Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye için...

Düşünce Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Olumlu olacaktır 21,7 22,4

Olumsuz olacaktır 19,6 39,7

Bir şey değiştirmeyecektir. 4,3 17,2

Fikrim yok 54,3 20,7

Toplam 100,0 100,0

Yurtta yaşayan genç kızların sadece % 21,7’si Avrupa Birliği’ne tam üyeliği-
nin Türkiye için olumlu olacağını düşünmektedir. Benzer oranda ailesiyle 
yaşayan genç kızlar da Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye için olumlu 
olacağını düşünmektedir. Bu noktada dikkat çekici olan iki husus vardır: 
ilki, ailesiyle yaşayan genç kızların, konu hakkında daha fazla fikir sahi-
bi olmaları ve dolayısıyla % 79,3 oranında, olumlu ya da olumsuz düzeyde 
olmakla birlikte konu hakkında düşüncelerini dile getirmiş olmalarıdır. Öte 
yandan, yurtta yaşayan genç kızların, yarıdan daha azı (% 45,7’si) olumlu ya 
da olumsuz olsa dahi bir görüşe sahipken, % 54,3’ü konu hakkında herhan-
gi bir fikir sahibi değildirler. İkinci önemli husus, Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliğin, Türkiye için olumsuz olacağına duyulan inancın, yurtta yaşayan 
genç kızlara nazaran ailesiyle yaşayan genç kızlarda daha yüksek olmasıdır. 
Yurtta yaşayan her on genç kızdan ikisi olumsuz görüş bildirirken, ailesiyle 
yaşayan her on kızdan dördü, tam üyeliğin Türkiye için olumsuz olacağına 
inanmaktadır. 

Genç kızlara yöneltilen ikinci soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için desteğin azaldığının işaret-
leri daha net görülebilir. 
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Tablo 40: Yarın bir referandum/halk oylaması yapılsa Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği konusunda oyunuz ne olurdu?

Oy Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Evet 33,3 32,8

Hayır 33,3 37,9

Boş 33,3 29,3

Toplam 100,0 100,0

Avrupa Birliği’ne tam üyelik için referandum (halk oylaması) yapılsa, her 
iki grupta yer alan her üç genç kızdan sadece birisi “evet” oyu verebileceğini 
belirtmektedir. Bu anlamda, yurtta ve ailesi yanında yaşayan genç kızların 
fikirleri benzerlik göstermektedir. “Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye’nin 
yararına mıdır?” sorusuyla karşılaştırdığımızda benzer olumsuz tutumun 
sürdürüldüğü görülecektir. 

Tablo 41: Türkiye’nin AB’ye üye olması Türkiye’nin yararına mıdır?

Hedef grubu (%) Kontrol grubu (%)

Evet 37,8 22,8

Hayır 24,4 45,6

Fikrim Yok 37,8 31,6

Toplam 100,0 100,0

Yurtta yaşayan genç kızlar, her ne kadar Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Tür-
kiye için olumlu olabileceği konusunda karamsar olsalar da, biraz daha fazla 
oranda Avrupa Birliği’ne tam üyelik için yapılacak bir referandumda evet 
oyu (% 33,3) kullanabileceklerini ve bundan daha fazla bir oranda Avrupa 
Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’nin yararına olacağını (% 37,8) düşünmek-
tedirler. Ne var ki, mesele derinlemesine incelendikçe, yurtta yaşayan kızla-
rın fikirlerinde değişim olduğu görülse de, ailesiyle yaşayan kızlar olumsuz 
tutumlarını sürdürmektedirler. Yurtta yaşayan her on genç kızdan neredey-
se dördü tam üyeliğin Türkiye’nin yararına olacağını belirtirken, ailesiyle 
yaşayan her on genç kızdan sadece ikisi aynı fikirdedir. Öte yandan, ailesiyle 
yaşayan genç kızların, tam üyeliğin Türkiye için yararlı olmayacağına duy-
dukları inanç (% 45,6), yurtta yaşayan genç kızların (% 24,4) neredeyse iki 
katıdır. 

Tüm bu sonuçlara ek olarak, AB’ye tam üyeliğin hem olumlu hem de olum-
suz etkileri olacağına inananlara bu yararın ya da zararın neler olabileceği 
sorulmuştur. Hatırlanacağı üzere, bu açık uçlu sorulara yurtta yaşayan genç 
kızların verdikleri yanıtlarda; tam üyeliğin Türkiye’nin yararına olacağını 
düşünenlerin bu yararın ekonomik tarafına vurgu yaptıkları; tam üyeliğin 
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Türkiye’ye yarar sağlamayacağını düşünenlerin ise olası zararın ahlaki ve 
kültürel yanına vurgu yaptıkları tespit edilmişti. Ancak, ailesiyle birlikte 
yaşayan genç kızların her iki noktada da farklı pozisyon aldıkları görül-
mektedir. Kontrol grubu içinde Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’nin 
yararına olmayacağını düşünenler, hedef gruptaki yaşıtları gibi, tam üyeliğin 
ahlaki ve kültürel açıdan Türkiye’ye zarar vereceğini söyleseler de, AB’ye 
üyeliğin zararı üzerine asıl vurguyu ‘egemenlik sorunu’, ‘soykırım tasarısı’ 
gibi siyasi konular üzerinden yapmaktadırlar. Buna ek olarak, kontrol gru-
bundakiler tam üyelik sonrasında Türkiye’nin ticari açıdan zarar göreceğine 
de inanmaktadırlar. Diğer taraftan, kontrol grubunda Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliğin, Türkiye’nin yararına olacağını düşünenler, yurtta yaşayan yaşıt-
larının tersine, yararların sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve 
kültürel alanlarda da gerçekleşeceğini düşünmektedirler. Zira, bu konudaki 
en çarpıcı yanıtı bir genç kız şu biçimde dile getirmektedir; artık insan gibi 
yaşayacağız.

5.1.4.2. Türkiye ve Romanya’da Yurtta Yaşayan Genç Kızlar

PEARL Projesi’nin, Türkiye’de uygulama safhasına başlamadan önce ger-
çekleştirdiği bu temel araştırmada, sadece projenin uygulanacağı hedef gru-
ba ilişkin değerlendirmeler değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası kontrol 
grubuyla yapılacak karşılaştırmalar sayesinde hedef grubu daha iyi tanımak 
hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Romanya’da, Tataraşi, Primaverii, 
Bucium, Mihail Sadoveanu ve Bogdaneşti Yetiştirme Yurtları’nda yaşayan 
genç kızlar kültürler arası karşılaştırma yapma amacıyla temel araştırmanın 
bir boyutu olarak değerlendirmelere alınmıştır. 

5.1.4.2.1. Romanya Araştırmasına Ait Genel Bilgiler

PEARL projesinin temel araştırması kapsamında hazırlanan soru kağıdı 15 
Şubat - 15 Mart 2008 tarihlerinde sürdürülen saha çalışmasıyla Romanya’da 
beş merkezde (Tataraşi, Primaverii, Bucium, Mihail Sadoveanu ve Bogda-
neşti) yaşayan genç kızlarla yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak uygulan-
mıştır. Romanya’da yurtta yaşayan 80 genç kızla yapılan görüşmeler netice-
sinde toplanan veriler veri tabanına kaydedilmiş ve veri kontrol işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların, Türkiye’de 
yurtta yaşayan genç kızlara benzer olarak yaş aralığı 10-20 arasında ve yaş 
ortalamaları 16,1’dir. Aşağıda yer alan tartışmalar, her iki ülkede yetiştirme 
yurdunda yaşayan genç kızların seçilmiş temel göstergeler ışığında karşılıklı 
değerlendirmesini yansıtmaktadır. 

5.1.4.2.2. Genel Sağlık Durumu

Katılımcılara genel sağlık durumlarından ne kadar memnun olduğu soru-
su yöneltilmiş ve 0 ile 10 arası bir skalada memnuniyet düzeylerini değer-



96
“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI

lendirmeleri istenmiştir. Önceki bölümlerde tartışıldığı üzere, hedef grubu 
oluşturan Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların genel sağlık durumların-
dan memnuniyetleri 10 puan üzerinden ortalama 7 puandır. Yapılan karşılaş-
tırmalarda, Romanya’da yaşayan genç kızların genel sağlık durumlarından 
memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu (ortalama=8,68 ve standart 
sapma=1,37) tespit edilmiştir. Aşağıda sunulan grafikte genel sağlık değer-
lendirmesi için verilen puanların Türkiye ve Romanya’da yaşayan genç kız-
lara göre dağılımı görülebilir.

Grafik 9: Katılımcıların genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyleri

Grafikte sürekli çizgi Türkiye’de yaşayan hedef grubunu ve aralıklı çizgi 
Romanya’da yaşayan kontrol grubunu temsil etmektedir. Yatay konumda 
sağlıktan memnuniyet düzeylerini gösteren puanlar, dikey konumda ise 
yüzdeler bulunmaktadır. Hedef grupta yer alan katılımcıların % 30’u genel 
olarak sağlıklarından memnuniyet düzeylerini 0 ile 5 puan arasında değer-
lendirirken, Romanya’da yaşayan katılımcıların hiçbirisi sağlıklarından 
memnuniyet düzeylerini 5 puanın altında bir düzeyde ifade etmemektedir-
ler. Türkiye’de hedef grupta yer alan katılımcılardan % 34,6’sı sağlıklarından 
memnuniyet düzeylerini 7 puanın altında değerlendirirken, Romanya’da 
yaşayan katılımcıların sadece % 8,8’i Türkiye ortalaması olan bu sınırın 
altında değerlendirme yapmaktadırlar. Sonuç olarak, Türkiye’de yurtta yaşa-
yan genç kızların genel sağlık durumlarından memnuniyet düzeyleri daha 
heterojen ve düşük düzeyde seyrederken, Romanya’da yurtta yaşayan yaşıtla-
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rının genel sağlık durumlarından memnuniyetleri daha yüksek düzeydedir 
ve homojen olarak dağılmaktadır. 

5.1.4.2.3. Hijyen

Hijyen, bireyin kendi öz sağlığına ilişkin gösterdiği özen ve dikkatin bir 
göstergesi olarak önemlidir ve kişisel hijyene önem vermeyen bireylerin sos-
yal hayattan dışlandığı ve sık sık sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları 
bilinmektedir. Bu bakımdan, proje kapsamında yer alan genç kızların kişisel 
hijyene gösterdikleri özenin sorgulanması ve bu yönde varsa eksiklerin gide-
rilmesi önem arz etmektedir. Onların içinde bulundukları durumu ve kişisel 
hijyene gösterdikleri dikkati anlamak üzere yöneltilen duş alma, dişlerini 
fırçalama ve iç çamaşırlarını değiştirme sıklığı gibi sorular Romanya’da 
yaşayan yaşıtlarına da sorulmuştur. 

Tablo 42: Katılımcıların diş fırçalama sıklığı

Sıklık Türkiye (%) Romanya (%)

Her gün, günde iki defa 32,0 65,0

Her gün, günde bir defa 12,0 27,5

Haftada iki-üç defa 22,0 7,5

Haftada bir defa 14,0 0

Ayda bir defa 6,0 0

Hiç fırçalamıyorum 14,0 0

Toplam 100,0 100,0

Diş fırçalama sıklığı bakımından Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan 
genç kızların durumları karşılaştırıldığında, Türkiye’de yurtta yaşayan genç 
kızların bu konuda daha özensiz olduğu görülmektedir. Türkiye’deki katı-
lımcıların yarıdan daha azı (sadece % 44’ü) her gün dişlerini en az bir defa 
(günde iki defa ve günde bir defa diyenlerin oransal toplamı) fırçalarken, 
Romanya’daki yaşıtlarının neredeyse tamamı (% 92,5’i) dişlerini her gün en 
az bir defa fırçalamaktadırlar. 

Duş alma sıklıklarına bakıldığında, hem Türkiye’de hem de Romanya’da 
yurtta yaşayan genç kızların haftada ortalama 4 defa duş aldıkları belirlen-
miştir. Ancak, Türkiye’de yurtta yaşayan her 10 genç kızdan sadece 5’i iç 
çamaşırlarını haftanın her günü değiştirmektedirler. Öte yandan bu konu-
da, Romanya’daki kontrol grubunun daha özenli olduğu görülmektedir; 
Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların % 72,5’i iç çamaşırlarını haftanın 
her günü değiştirdiklerini belirtmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de aile-
siyle yaşayan genç kızlara ve Romanya’da yurtta yaşayan yaşıtlarına göre, 
Türkiye’de yurtta yaşayan hedef grubun duş alma, iç çamaşırlarını değiştir-
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me ve diş fırçalama alışkanlıklarını düzenli olarak yerine getirmiyor olması 
hijyen konusunda sorunları olduğunu göstermekte ve bu konuda proje kap-
samında eğitim verilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

5.1.4.2.4. Gelir

Hedef grubun kişisel özelliklerini yorumlarken, hatırlanacağı üzere, gelir 
bölümünün diğer gruplarla, ulusal kontrol grubu ve uluslararası kontrol grubu 
ile yapılacak karşılaştırmalarda önem taşıdığı vurgulanmıştı. Bu bölümde 
Türkiye ve Romanya’da yaşayan genç kızların aylık olarak ellerine geçen 
harçlık konusunda karşılaştırmaları yapılmaktadır. Genç kızların elde ettiği 
harçlık, onların ekonomik bakımdan toplum içinde bağımsız bireyler ola-
rak var olabilmesinin koşullarından birisi olması bakımından önemlidir. Bu 
bağlamda genç kızlara bir dizi soru yöneltilmiştir. Bunlardan birisi aylık ola-
rak elde ettikleri harçlığın ne kadar olduğunu ölçmeye yöneliktir. 

Tablo 43: Aylık alınan cep harçlığı (Euro)

Temel parametreler Türkiye Romanya

Ortalama 47,06 81,90

Ortanca 33,61 28,00

Mod 25,07 28,00

Standart Sapma 32,95 102,02

Minimum 22,79 21,00

Maksimum 196,54 300,00

Türkiye’de yaşayan genç kızlara aylık olarak ne kadar cep harçlığı aldıkları 
sorulmuştur. Türk Lirası cinsinden alınan değerler, araştırmanın yapıldı-
ğı tarihlerdeki Merkez Bankası kur verileri baz alınarak, Euro’ya dönüş-
türülmüştür ve ayrıntıları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre, 
Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların aylık elde ettikleri cep harçlığı 22 e 
ile 196 e arasında değişmekte ve elde edilen aylık ortalama cep harçlığının 
47 e olduğu görülmektedir (bakınız Tablo 43). Hedef grupla karşılaştırıldı-
ğında, Romanya’ya yurtta yaşayan kontrol grubunda yer alan genç kızların 
aylık ortalama harçlığının (81,9 e) Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların 
harçlıklardan neredeyse iki kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Yine de, her iki grupta yer alan katılımcılara aylık olarak ellerine geçen cep 
harçlığını yeterli bulup bulmadıkları sorulmuştur.
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Tablo 44: Cep harçlığınız yeterli mi? (%)

Yanıt Türkiye Romanya

Evet 44,9 11,2

Hayır 55,1 88,8

Toplam 100,0 100,0

Tablo 44’te de görülebileceği gibi Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızla-
rın % 45’i ellerine geçen harçlığın yeterli olduğunu söylerken, Romanya’da 
yaşayan yaşıtlarının sadece % 11,2’si aldıkları aylık harçlığı yeterli bulmak-
tadırlar. 

5.1.4.2.5. İş ve İstihdam

İş ve istihdam bölümünde Türkiye’de yurtta yaşayan hedef gruba ve 
Romanya’da yurtta yaşayan kontrol grubuna kadınların çalışmasıyla ilgi-
li algı soruları yöneltilmiştir. Böylece, bu konudaki algının ve beklentinin 
farklı kültürlere göre değişip değişmediği karşılaştırılacaktır. Kadınların 
istihdamına yönelik algının, onların toplumsal bir alan olarak iş yaşamında 
aktif olarak yer almalarını belirleyici bir tarafı olduğu göz ardı edilemez bir 
gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, hedef ve kontrol gruplarının kadın çalış-
ması konusundaki algılarının ve beklentilerinin ölçülmesi önemlidir ve her 
iki gruba da çok açık olarak “kadınlar çalışmalı mı?” sorusu yöneltilmiştir.

Tablo 45: Kadınlar çalışmalı mı?

Yanıt Türkiye (%) Romanya (%)

Evet 95,8 96,3

Hayır 4,2 3,7

Toplam 100,0 100,0

Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların ve Romanya’da yurtta yaşayan 
genç kızların neredeyse tamamı (sırasıyla Türkiye’de % 95,8 ve Romanya’da 
% 96,3) “kadınların çalışmalı mı?” sorusuna evet yanıtını vermişlerdir. Açık 
ki, bu benzer sonuçlar ister Romanya’da isterse Türkiye’de olsun, yurtta 
yaşayan genç kızların çalışma hayatında aktif olarak yer almak istediklerinin 
en önemli göstergelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olumlu 
algıyı belirleyen en önemli unsur ise her iki grubun da yakın çevresinde çalı-
şan kadınların bulunuyor olmasıdır. Yurtta yaşayan genç kızlar, hayatların-
da örnek alacakları bir anne figürü olmamasına karşın etraflarında bulunan 
başarılı iş kadınlarını örnek olarak almaktadırlar. Her iki grupta yer alan 
genç kızlar da öğretmenlerini kendilerine rol model olarak almaktadırlar. 
Bu bakımdan, öğretmenin gelişim çağında olan çocuklar üzerindeki etkisi 
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burada bir kez daha ortaya çıkmakta ve öğretmenlere yurtta yaşayan genç 
kızların hayatlarına yön verme konusunda ne denli büyük sorumluluk düş-
tüğü gözler önüne serilmektedir.

5.1.4.2.6. Özgüven

Önceki bölümlerde yapılan tartışmalardan hatırlanacağı üzere PEARL 
Projesi’nin öngördüğü eğitimlerin önemli bir kısmı da kişisel gelişim kap-
samında hedef grubun toplumsal hayat içinde özgüvenlerinin artırılmasını 
sağlamaktır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalardan önce, Türkiye’de yurtta 
yaşayan genç kızların oluşturduğu hedef grubun özgüven düzeylerinin belir-
lenmesi gerekmektedir. Önceki bölümde, hedef grupta yer alan genç kızla-
rın özgüven düzeylerinin değerlendirilmesi için kendileriyle aynı ülkede 
ama aile yanında yaşayan yaşıtlarıyla karşılaştırmaları yapılmıştır. Burada, 
bununla birilikte, başka bir kültürde ancak bu sefer yine benzer bir ortam-
da, Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlarla, karşılaştırmalı olarak özgüven 
düzeyleri değerlendirilecektir. Böylece, aynı kültürlerde ama farklı sosyal 
ortamlarda ve farklı kültürde ama aynı sosyal ortamlarda yaşayan genç kızla-
rın özgüvenlerinin değerlendirilmesi bizlere bu yaştaki genç kızların özgü-
ven düzeyleri hakkında daha geçerli bilgiler sunacaktır. Aşağıda yer alan 
verilerde, hedef ve iki farklı kontrol grubunun özgüven düzeyleri karşılaştır-
malı olarak incelenmektedir. 

Tablo 46: Hedef ve kontrol gruplarının özgüven düzeyleri

Temel 
parametreler

Türkiye’de 
Yurtta Yaşayan 

Genç Kızlar

Türkiye’de 
Aile Yanında Yaşayan 

Genç Kızlar

Romanya’da 
Yurtta Yaşayan 

Genç Kızlar

Ortalama 3,4 3,9 2,2

Medyan 3,5 4,0 2,2

Mod 3,6 3,3 2,4

Standart Sapma 0,72 0,65 ,59

Minimum 1,7 2,1 1,0

Maksimum 5,0 5,0 5,00

Yukarıdaki tabloda hedef grubun ve kontrol gruplarının özgüven ölçeğine 
ait seçilmiş bazı parametreleri sunulmuştur. Buna göre, hedef grupta yer alan 
katılımcıların ortalama özgüven puanları 5 üzerinden 3,4 puandır. Bu özgü-
ven puanı, düşük ile yüksek arasındaki sınırda yer alan bir özgüven düze-
yine işaret etmektedir. Buna karşın, Türkiye’de aile yanında yaşayan genç 
kızların özgüven düzeyleri ortalama 3,9 ve Romanya’da yurtta yaşayan genç 
kızların özgüven düzeyleri ortalama 2,2’dir. Her üç grup birbiriyle karşılaş-
tırıldığında, en fazla özgüven sahip olan grubun Türkiye’de ailesiyle yaşayan 
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genç kızların oluşturduğu ve bu grubu Türkiye’de yurtta yaşayan ve hedef 
grubu oluşturan genç kızların takip ettiği görülebilir. Özgüveni en düşük 
olan grup ise Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlardır. 

5.1.4.2.7. Yaşam Standardı ve Refah

Bu bölümünde hedef ve kontrol gruplarının karşılaştırmalı analizleri için bir 
dizi soru değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlardan ilki, genç kızların genel 
olarak gelecek algılarını karşılıklı olarak değerlendirmek üzere sorulan gele-
ceğe ilişkin beklenti sorusudur. 

Tablo 47: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların gelecek 
algısı

Algı Türkiye (%) Romanya (%)

Çok iyimserim 14,9 32,9

İyimserim 74,5 63,2

Kötümserim 4,3 2,6

Çok kötümserim 6,4 1,3

Toplam 100,0 100,0

Her iki ülkede yurtta yaşayan genç kızların geleceğe ilişkin iyimserlik algı-
ları bazı düzeylerde farklılık göstermektedir. Türkiye’de yurtta yaşayan genç 
kızların toplamda % 89,4’ü (“çok iyimserim” ve “iyimserim” yanıtlarının 
oransal toplamı) geleceğe ilişkin iyimser bir tutum içindeyken, Romanya’da 
yurtta yaşayan yaşıtlarının biraz daha fazlası (% 96,1’i) geleceğe ilişkin iyim-
ser bir algıya sahiptir. Ayrıntılara bakacak olursak, Romanya’da yurtta yaşa-
yan genç kızların % 32,9’u geleceğe ilişkin çok iyimser olduklarını söylerken, 
Türkiye’deki yaşıtlarının sadece % 14,9’u benzer yanıtı vermektedir. Bunun-
la birlikte, yaşam standardı ve refahın göstergelerinden bir diğeri olarak 
genel yaşam memnuniyeti de her iki grup içinde farklılık göstermektedir. 
Aşağıdaki tabloda, her iki ülkede yaşayan genç kızların yaşam memnuniyet 
düzeyleri sunulmaktadır. 

Tablo 48: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların yaşam 
memnuniyeti düzeyleri

Temel Parametreler Türkiye (%) Romanya (%)

Ortalama 58 83

Medyan 65 90

Mod 0 100

Standart Sapma 33,04 20,82

Minimum 0 10

Maksimum 100 100
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Hedef grubu oluşturan Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların verdiği yanıt-
lar değerlendirildiğinde, yaşam memnuniyetlerinin 100 puan üzerinden 
ortalama 58 puan olduğu tespit edilmiştir. Romanya’da yurtta yaşayan yaşıt-
larının ortalama yaşam memnuniyeti düzeyi ise 83 puandır. Ortalamalardan 
da anlaşılacağı gibi, Romanya’daki kontrol grubunun yaşam memnuniyeti 
Türkiye’de yurtta yaşayan yaşıtlarının yaşam memnuniyetinden olduk-
ça yüksektir. Genel olarak geleceğe ilişkin iyimserlik algısı olan bireylerin 
yaşam memnuniyetlerinin de yüksek düzeyde olması beklenir. Romanya’da 
yurtta yaşayan genç kızlar bu beklentiye uygun olarak hem geleceğe iliş-
kin iyimser algıya hem de yüksek düzeyde yaşam memnuniyetine sahiptir. 
Ancak Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların bu konuda birbirini tamam-
layıcı benzer bir algıya sahip olduğunu söylemek olanaksızdır. Geleceğe iliş-
kin iyimser algılar yüksek olsa da (% 89,4) yaşam memnuniyetleri bu denli 
yüksek değildir. Bu tartışmayı, genç kızların gündelik yaşamda mutluluk 
düzeylerine ilişkin aşağıdaki yer alan karşılaştırmalı veriler ışığında sürdür-
mek daha da aydınlatıcı olacaktır.

Tablo 49: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların mutluluk 
düzeyleri

Mutluluk düzeyi Türkiye (%) Romanya (%)

Çok mutluyum 8,3 30,8

Oldukça mutluyum 25,0 51,3

Pek mutlu değilim 50,0 14,1

Çok mutsuzum 16,7 3,8

Toplam 100,0 100,0

Hem Türkiye’de hem de Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlara bu gün-
lerde hayatlarında olup biten her şeyi düşündüklerinde genel olarak mut-
luluk düzeylerini nasıl nitelendirdikleri sorulmuş, çok mutsuzum ve çok 
mutluyum uç noktalarının oluşturduğu bir skalada değerlendirme yapma-
ları istenmiştir. Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların çoğu (% 66,7’si) 
mutsuz olduğunu söylemektedirler (bakınız tablo 49, “pek mutlu değilim” 
ve “çok mutsuzum” seçeneklerine verilen yanıtların oransal toplamı). Başka 
bir deyişle, Türkiye’de yurtta yaşayan her on genç kızdan sadece üçü mutlu 
olduğunu belirtmiştir. Öte yandan, Romanya’da yurtta yaşayan her on genç 
kızdan sekizi mutlu olduğunu belirtmektedir. Geleceğe ilişkin iyimserlik 
algıların, yaşam memnuniyetinin ve mutluluğun birbirini tamamlayan üç 
önemli gösterge olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de yurtta yaşayan genç 
kızların Romanya’da benzer biçimde yaşamlarını sürdüren yaşıtlarından 
farklılaştığı, bu farklı durumun ise Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların 
aleyhine olacak biçimde ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
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bakımdan, eldeki bu verilere göre, yurtta yaşayan genç kızların, ailesi yanın-
da yaşayan genç kızlara ve başka bir ülkede, Romanya’da, kendileri gibi 
yurtta yaşayan yaşıtlarına nazaran yaşam memnuniyetlerinin daha düşük ve 
daha mutsuz bireyler oldukları söylenebilir. Başka bir projenin konusu olsa 
dahi, algıladıkları yaşam standardı ve algıladıkları bu refah düzeylerini yük-
seltmek üzere, yurtta yaşayan genç kızların yaşam memnuniyeti ve mutluluk 
düzeylerini olumsuz biçimde etkileyen faktörlerin neler olduğu tespit edil-
meli ve muhtemel olumsuz unsurların ortadan kaldırılması için iyileştirici 
çalışmalar planlamalıdır. 

Önceki bölümde genel olarak toplumsal alanda bireylerin bir diğerinden fark-
lı yaşam alanlarına verdikleri önemin değerlendirilmesi yapılmıştı. Burada 
genç kızlardan, özellikle bireyi toplumsal yaşama sıkıca bağlayan aile, sevgi, 
doğanın korunması gibi evrensel kimi bazı değerlerin ve toplumsal yaşamın 
bir parçası olarak da orada etkili olabilmeyi sağlayan eğitim, sağlık, iş gibi 
kimi diğer değerlerin, kendi yaşam alanlarında, kendi dünyalarında ne den-
li önemli olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Aşağıda, her iki ülkede yurtta 
yaşayan genç kızların, karşılaştırmalı olarak, iş, aile, eğitim, sağlık, kişisel 
güvenlik gibi alanlara atfettiği önem, bu anlamda toplumsal yaşamın farklı 
alanlarıyla kurduğu ilişki biçimi analiz edilmektedir. 

Tablo 50: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların değerleri

Türkiye’de yaşayan genç 
kızların öncelik sırasına 
göre değerleri

Önem derecesi Romanya’da yaşayan 
genç kızların öncelik 
sırasına göre değerleriTürkiye Romanya

1. Sağlık 4,6 4,9 1. Sağlık 

2. İş 4,6 4,8 2. Aile 

3. Başarılı meslek hayatı 4,6 4,7 3. Aşk ve sevgi 

4. Kişisel Güvenlik 4,5 4,7 4. İş 

5. Çevre, bitki ve 
hayvanların korunması

4,3 4,6 5. Gelir 

6. Gelir 4,2 4,5 6. Başarılı meslek hayatı 

7. Kendine ayıracak 
zamana sahip olma

4,1 4,4 7. Kişisel Güvenlik

8. Aile 4,0 4,3
8. Çevre, bitki ve 
hayvanların korunması 

9. Aşk ve sevgi 2,9 3.9
9. Kendine ayıracak 
zamana sahip olma
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Katılımcılardan, farklı yaşam alanlarını, değerlerini, kendi hayatları içinde 
önem derecesine göre 1 ile 5 puan arasında sıralamaları istenmiştir. Yuka-
rıdaki tablo, Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların ayrı ayrı 
öncelik sırasına göre kimi değerlere verdikleri önemi yansıtmaktadır. İster 
Türkiye olsun ister Romanya genç kızların hayatlarındaki önemli değerler-
den ilki sağlıktır. Bireyin bedenine duyduğu saygının ve özenin göstergesi 
olarak sağlığa verdiği kıymet, söylemsel düzeyde dahi olsa, sosyal hayat-
la kurulan olumlu ilişkinin önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte, 
Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların sağlıktan sonra gelen ancak onun 
kadar önemli olduğunu söyledikleri diğer iki değer iş ve başarılı meslek haya-
tıdır. Bu değerlerin bu denli önemli olması, kendi başlarına düşünüldüğünde 
yadsınamayacak bir durumdur. Bireyin iş ve işteki başarıya verdiği önem 
elbette sosyal hayattaki yaşam standardı ve refahı için önemli bir kriterdir. 
Ne var ki, bu iki alana atfedilen kıymetin, aile, aşk ve sevgi gibi evrensel kimi 
diğer değerlerden çalınarak çoğaltılması ambivalent bir durumun göstergesi 
olduğu için sorun olabilir. 

Dikkatli bakıldığında, Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların, aile, aşk ve 
sevgi gibi bireyin toplumda yaşayan diğer bireylerle bağ kurmasını sağladığı 
için önemsenmesi gereken değerlere son sıralarda yer verdiği görülecektir. İş 
ve başarı gibi başka alanlara, değerlere daha fazla kıymet verildiğinden dolayı 
değil, tersine en az onlar kadar önemsenmediğinden dolayı aile ve sevgi gibi 
değerlerden yoksun olunması bireyin içinde bulunduğu huzursuzluğun, bir 
eksikliğin işareti olabilir. Nitekim Romanya’da yurtta yaşayan yaşıtları aile, 
aşk ve sevgi gibi değerlerin sağlıktan sonra hayatlarında en önemli değerler 
olduğunu belirtmektedirler. Dikkat edilecek olunursa, sevgi, aile, iş, başarı 
gibi değerler bu grupta yer alan genç kızlar için bir diğerinde keskin çizgi-
lerle ayrılacak değerler değil, birbirini tamamlayacak biçimde benzer öneme 
sahip değerler olarak öne çıkmaktadır. Modern yaşamda elbette birey başa-
rı, kariyer ve bunlarla birlikte kendini gösteren gelir gibi değerlere yakın 
olma eğilimi sergileyecektir; oysa çelişkiyi yaratan bu eğilim değil, sevgi, 
aile gibi en az bunlar kadar önemli değerlerin yadsınmasıdır. Bu bakımdan, 
mutluluk, yaşam memnuniyeti, gelecek algısı ve yaşama atfedilen değerler 
bir bütün olarak değerlendirilerek, genç kızların hayatlarını şekillendirmeye 
başladıkları bu çağlarda duygusal bakımdan da desteklenmesi gerekmekte-
dir. 

5.1.4.2.8. Sosyal Güven

Bu bölümde, kişisel çevre ve kişisel güvenlik konusu üzerinde, Türkiye’de 
ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların karşılaştırmalı değerlendirmele-
ri yapılmak suretiyle biraz daha ayrıntılı durulmaya çalışılacaktır.
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Aşağıdaki tabloda, genç kızların “Yaşadığınız çevrede yürürken kendinizi 
ne kadar güvende hissediyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı 
sunulmaktadır.

Tablo 51: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlara göre yakın 
çevrede güvenlik

Düzey Türkiye (%) Romanya (%)

Çok güvenli 31,3 62,0

Oldukça güvenli 43,8 24,1

Güvensiz 10,4 11,4

Çok güvensiz 14,6 2,5

Toplam 100,0 100,0

Yakın çevrede güven duygusu içinde hareket edebilme bireyin yaşamında 
önemli bir alanı oluşturmaktadır. Kişisel güvelik ve soysal güvenin de bir 
boyutu olarak toplumla kişinin kuracağı sağlıklı bağların ifadesi olarak önem-
lidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, genç kızların yaşadıkları yakın çevrede 
güvenlik duygusu ölçülmeye çalışılmıştır. Verilen yanıtlar, Türkiye’de yurt-
ta yaşayan genç kızların % 75’inin yaşadıkları çevrenin güvenli olduğunu 
düşündüğünü göstermektedir (bakınız “çok güvenli” ve “oldukça güven-
li” seçeneklerine verilen yanıtların oransal toplamı). Bu güvenlik duygusu 
Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlar arasında daha yüksektir (% 86). Bu 
farklılığın kaynağını ortaya koymak üzere aşağıda bulunan bir dizi soruya 
verilen yanıtlar analiz edilmiştir.

Tablo 52: Yakın çevrede karşılaşılan olaylar

Olay Yanıt Türkiye (%) Romanya (%)

Bir şeyler çaldırmak
Evet 62,5 39,5

Hayır 37,5 60,5

Taciz veya tehdit edilmek
Evet 12,8 22,4

Hayır 87,2 77,6

Dövülmek veya yaralanmak
Evet 19,1 15,8

Hayır 80,9 84,2

Güvenlik algısını belirleyen bir faktör olarak, yakın çevrede yaşanılan olay-
lar dizisine bakıldığında; Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların yarısında 
fazlası (% 62,5) bir hırsızlık olayına maruz kaldıklarını ve % 12,8’i yakın çev-
rede taciz veya tehditle karşılaştıklarını ve % 19,1’i ise dövülmek ve yaralan-
ma suretiyle yakın çevrede şiddete maruz kaldıklarını belirtmektedirler. Öte 
yandan, Romanya’da yurtta yaşayan yaşıtlarında bu konuda bazı farklılıklar 
dikkat çekicidir. Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlar Türkiye’deki yaşıt-
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larının tersine, bir şeylerini çaldırmak gibi bir olayla daha az karşı karşıya 
kalmakta olduklarını belirtmişlerdir (% 39,5). Türkiye’de yurtta yaşayan her 
on genç kızdan altısı bir şeylerini çaldırdığını söylerken, Romanya’da yurtta 
yaşayan genç kızların % 39,5’i bu tip bir olayın mağduru olduklarını bildir-
mektedir. Buna karşın yine aynı genç kızlar Türkiye’deki yaşıtlarından daha 
fazla taciz ya da tehdide (% 22,4) maruz kalmakta olduklarını belirtmekte; 
ancak daha az oranlarda dövülmek ya da yaralanmak gibi bir olayın mağduru 
olduklarını bildirmektedirler (% 15,8). 

 Tüm bu verilere rağmen unutulmamalıdır ki sadece bir şiddet olayına maruz 
kalmak ya da maruz kalınan şiddet olayının niceliği değil ama suç korkusu 
da kişinin güvenlik algısını etkileyen bir unsurdur. Başka bir deyişle, işle-
nen bir suçun sayısal çokluğu ya da şiddetinin yanında herhangi bir biçimde 
ruhsal ya da fiziksel şiddete maruz kalma tedirginliği de sosyal güveni (social 
trust) zedeleyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda değerlen-
dirildiğinde, taciz ya da tehdit gibi bazı olayların daha az yaşanıyor olması 
onların etkisinin de benzer olarak daha az kalıcı olduğunu göstermeyebilir. 
Yukarıda bahsedilen durumların yansıması olarak Türkiye ve Romanya’da 
yaşayan genç kızların sosyal güvenin düzeylerine ilişkin veriler aşağıda 
sunulmaktadır. 

Grafik 10: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlara göre 
insanlara güven
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Toplumsal güven sadece bireyin kendi yaşamını kontrol ederek orada bağım-
sız olarak var olmasını etkileyen bir unsur olmakla kalmayıp aynı zamanda 
sosyal hayat içinde daha başarılı ve sağlıklı ilişkiler kuran bireylerin varlı-
ğına da işaret etmesi bakımından önemlidir. Bilhassa, bir geçiş dönemi ve 
kişiliğin oturmaya başladığı yaşlarda travmatik biçimde ortaya çıkan güven-
sizlik algısı bireyin hayatı boyunca varlığını sürdürebilir. Bu nedenle, sos-
yal güven duygusunun değerlendirilmesi özel bir önem taşımaktadır. Yuka-
rıdaki grafikte Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların sosyal 
güven düzeyleri gösterilmektedir. Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların 
yarıdan fazlası (% 77,8) insanların güvenilmez olduğunu ve onlara karşı 
sürekli temkinli olmak gerektiğini vurgularken, Romanya’da yaşayan yaşıt-
larının yarıdan fazlası (% 58,9) tersine insanların çoğunun güvenilir oldu-
ğunu belirtmektedirler. Elbette günümüz modern yaşamı içinde insanlara 
şartsız/koşulsuz bir güven duygusunun olması gerektiğinden bahsetmek naif 
bir yaklaşım olacaktır. Ne var ki, bireyin sürekli olarak birileri tarafından 
kandırılacağı ya da iyi niyetinin suiistimal edileceğine dair tedirgin olma-
sı ve bu nedenle insanların birçoğunu kendine tehdit olarak algılaması da 
arızalı bir durumdur ve özellikle üzerinde durulması gerekir. Bu bağlamda, 
Türkiye’de yaşayan genç kızların kimi zaman benzer hayat hikayelerine ve 
benzer travmalara sahip olsalar da Romanya’daki yaşıtlarından daha fazla 
suiistimal edileceklerine dair güçlü bir hissiyatlarının olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Onarılmadığı takdirde, hayatları boyunca kendilerinin 
peşini bırakmayacak bu olumsuz hissiyatı besleyen koşulları tespit etmek ve 
çözümler sunmak başka bir çalışmanın konusu olsa dahi kaçınılmaz olarak 
bu projenin önünde duran ve aşılması gereken engellerden birini oluştur-
maktadır. 

5.1.4.2.9. Entegrasyon

Toplumla bütünleşmeyi sağlayan kimi alanların değerlendirilmesi ve bu 
konuda katılımcılarla birlikte kapasite geliştirici ve olumlu algıları ortaya 
çıkaracak çalışmalar yapılması bu projenin kapsamında yer alan yaklaşım-
lardan bir diğeridir. Bu konuda stratejiler geliştirmek üzere katılımcıların 
hayatlarındaki bütünleşme noktalarını ortaya koymak amacıyla genç kızlara 
on temel soru yöneltilmiştir. 
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Grafik 11: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlara göre 
entegrasyon alanları
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Katılımcılar tarafından 10 kategoride toplumsal yaşama dahil olma/enteg-
rasyon alanlarının değerlendirmesinin yapılması istenmiştir. Böylece genç 
kızlar en önemliden en önemsize doğru 1 puan ile 5 puan arası değişen bir 
skalada, entegrasyon alanlarına puan vermişlerdir. Yüksek puanlar önem 
derecesinin de yüksek olduğuna işaret etmektedir. Türkiye ve Romanya’da 
yurtta yaşayan genç kızların yaşam alanlarına verdikleri puanlar ve alanla-
rın sıralaması yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Türkiye’de yurtta yaşa-
yan genç kızların en önemli alandan en önemsize doğru yaptığı sıralama 
Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların yaptığı sıralamadan farklılık gös-
termektedir. Aşağıda yer alan tabloda Türkiye ve Romanya’daki katılımcıla-
rın yaptığı değerlendirmenin ayrıntıları izlenebilir. 

Tablo 53: Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlara göre 
entegrasyon alanları

Türkiye’de yurtta 
yaşayan genç kızların 
öncelik sırasına göre 
bütünleşme alanları

Önem derecesi Romanya’da yurtta 
yaşayan genç kızların 
öncelik sırasına göre 
bütünleşme alanları

Türkiye
(ortalama)

Romanya
(ortalama)

1. Mesleki eğitime sahip 
olma

4,63 4,43 1. Kendi gelirinin olması

2. Saygın bir işte 
çalışmak

4,58 4,34
2. Sürekli hastalığının/
engelin olmaması

3. Kendi gelirinin olması 4,50 4,32
3. Aile ve çocuk sahibi 
olma

4. Sürekli hastalığının/
engelin olmaması

4,38 4,31
4. Yüksek öğrenime 
sahip olma

5. Arkadaşları olma 4,23 4,28 5. Arkadaşları olma

6. Yüksek öğrenime 
sahip olma

4,23 4,10
6. Bilgisayar 
kullanabilme

7. Yabancı bir dili iyi 
bilme

4,08 4,10
7. Mesleki eğitime sahip 
olma

8. Bilgisayar 
kullanabilme

4,04 4,09
8. Yabancı bir dili iyi 
bilme

9. Sürücü ehliyet sahibi 
olma

3,63 4,09
9. Saygın bir işte 
çalışmak

10. Aile ve çocuk sahibi 
olma

3,28 3,65
10. Sürücü ehliyet sahibi 
olma

Yukarıdaki tablo Türkiye ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların ayrı 
ayrı ve öncelik sırasına göre toplumsal bütünleşme alanlarına verdiği puan-
ları yansıtmaktadır. Buna göre, Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların 
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hayatında en önemli entegrasyon alanları olarak mesleki eğitime sahip olma 
(4,63) ve saygın bir işte çalışmak (4,58) ön plana çıkmaktadır. Bu iki alanı, 
sırasıyla kendi gelirinin olması (4,50 puan), sürekli bir hastalığının ya da sakatlılı-
ğının olmaması (4,38 puan), yüksek öğrenime sahip olma (4,23 puan), arkadaşları 
olma (4,23 puan), yabancı bir dili iyi bilme (4,08 puan) ve bilgisayar kullanabil-
me (4,04 puan) alanları takip etmektedir. Ne var ki, sürücü ehliyet sahibi olma 
(3,63 puan), dahası aile ve çocuk sahibi olma (3,28 puan) alanları altta yer ala-
rak, Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızlar için en önemsiz entegrasyon alan-
ları olma özelliğine sahiptirler. Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızların bu 
değerlendirmesi Romanya’da yurtta yaşayan yaşıtlarıyla karşılaştırıldığın-
da önemli kimi farklılıklar göze çarpmaktadır. Mesleki eğitime sahip olma 
Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızlar için en önemli bütünleşme alanı ola-
rak dile getirilirken Romanya’da yaşayan yaşıtları için bu alan yedinci sırada 
kendine yer bulabilmiştir. Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlar için en 
önemli alan kendi gelirinin olmasıdır (4,43). Bununla birlikte, Türkiye’de 
yurtta yaşayan genç kızlar için en önemsiz olarak vurgulanan aile ve çocuk 
sahibi olmakken Romanya’daki yaşıtları için bu en önemli alanlardan biri-
sidir. Dikkat edilecek olursa, Türkiye’de yurtta yaşayan genç kızlar için en 
önemli üç alan iş, kariyer ve gelirin oluşturduğu güncelik hayat içinde daha 
çok maddi olarak tanımlanabilecek alanlardır. Buna karşın, Romanya’da 
yurtta yaşayan yaşıtları için maddi düzeyde kendi gelirinin olması kadar 
önemli diğer iki alan aile ve çocuk sahibi olma ve sürekli bir hastalığının ya da 
sakatlılığının olmamasıdır. Gündelik hayatta daha gerçekçi bir izdüşümü olan 
değerlerin bu sıralaması Romanya’da yurtta yaşayan genç kızların yaşadık-
ları toplumla Türkiye’deki yaşıtlarına nazaran daha gerçekçi bağlar kura-
bildiğini de göstermektedir. Maddi değerlerin önemli olduğu kadar manevi 
değerlerin de önemsendiği ve hayatta yerinin olduğunu yansıtan bakış açısı 
bireylerin yaşadıkları topluma sağlıklı biçimde entegre olmalarını da sağla-
yan bir unsur olarak önemlidir. Proje kapsamında Türkiye’de yurtta yaşa-
yan genç kızlarla yapılacak çalışmalar sırasında bu önemli hususun üzerinde 
durmak gerekmektedir. 

5.1.5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Hedef grupta yer alan genç kızların kendi içinde yapılan değerlendirmeleri 
ve aileleriyle yaşayan yaşıtlarıyla gerçekleştirilen karşılaştırmalı analizleri 
neticesinde, proje süresince aşağıdaki hususların gözetilmesi ve özellikle 
üzerinde durulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

− Eğitim bölümünde yapılan analizler, yurtta yaşayan genç kızların farklı 
düzeylerde birikimleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Genç kızlara veri-
lecek mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları, proje metninde de 
vurgulandığı üzere, hedef grubun kültürel kapitalleri dikkate alınarak 
organize edilmelidir. 
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− Sağlık bölümünde gerçekleştirilen analizler dahilinde, proje kapsamında 
yer alan her on genç kızdan üçünün, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımla-
dığı ve bu çalışmada da vurgulandığı çerçevede, engellilikten kaynaklı bir 
takım sosyal dezavantajlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Proje kapsamında 
öngörülen, hem kişisel gelişim desteği hem de mesleki eğitimler sırasın-
da bu sosyal dezavantajların gözetilmesi projenin muhtemel etkilerini 
yaygınlaştırmak açısından yararlı olacaktır. 

− Kendi içinde ve yaşıtlarıyla yapılan karşılaştırmalar, yurtta yaşayan genç 
kızların hijyen konusunda hem yaşadıkları ortamın alt yapısından kay-
naklı eksikleri hem de kişisel bilinç düzeyi bakımından sorunları olduğu-
nu göstermekte ve bu konuda eğitim verilmesi gerektiği ortaya çıkmakta-
dır.

− Gelir bölümünde tartışıldığı üzere, genç kızların aileleriyle yaşayan yaşıt-
larına nazaran ellerine geçen parayı yönetme ve bu anlamda örgütlenen 
gündelik hayatla bağlantılarının zayıf olduğu kanısı uyanmaktadır. Kişi-
sel gelişim desteği sırasında bu konuda da görüşmeler yapılması faydalı 
olacaktır. 

− Genç kızların yaşam alanında karşılaştıkları sorunların başında temizlik 
konusu yer almaktadır ve bilhassa tuvaletlerin temiz ve uygun olmadığı-
nı belirtmektedirler. Bu anlamda, alt yapıda çözüm olanağı oluştuğunda, 
genç kızların vurguladığı biçimde sorunun önceliklendirmesinden yola 
çıkılarak, tuvaletlerin temiz ve bakımlı olacak biçimde uygun hale geti-
rilmesi gereği bulunmaktadır.

− Genç kızların özgüvenlerinin, düşük ve yüksek arasında kritik bir sınırda 
olduğu tespit edilmiştir. Oysa, herhangi bir birey için umulan özgüven 
düzeyinin yüksek olarak tarif edilmesi mümkündür. Yüksek düzeydeki 
özgüvenin, örneğin iş yaşamı gibi, toplumsal hayatın farklı örgütlen-
me alanlarında, bireyin kendi başına güvenle var olabilmesini sağladığı 
dikkate alındığında, yurtta yaşayan genç kızların kritik sınırda yer alan 
özgüvenlerini yükseltmek üzere yapılacak kişisel gelişim destek eğitimle-
ri önem taşımaktadır.

− Genç kızlar sosyal hayatın sadece iş, başarılı meslek hayatı ve dolayısıyla 
yüksek gelir düzeyi gibi maddi yanının önemli olduğu kanısındadırlar. 
Bu alanlara verdikleri önceliklerin önemin olduğu kadar, bilhassa duy-
gusal ve bununla birlikte sosyal yaşamın kültürel yanının da insan hayatı 
için önemli olduğu fikri üzerinde durulmalıdır. 

− Kişisel güvenlik konusunda da dile getirildiği üzere, yakın çevrede yaşa-
nılan olaylar dizisi içinde özellikle hırsızlık, genç kızların toplumsal 
güven algısını etkileyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla, yaşamın bir 
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çok alanında etkisi olan hem özgüven hem de toplumsal güven duygusu-
nun geliştirilmesi önem arz etmektedir.

− Yaşanılan topluma ilişkin bilgiler bölümünde tartışıldığı üzere, hedef 
grupta yer alan genç kızların yaşadıkları topluma ilişkin algıları ve özgür-
lükler, haklar, fırsat eşitlikleri ve güvencelerin gerçekleştiğine dair inanç-
ları sosyal hayatta karşılığını bulamamakla birlikte, kurgu düzeyindedir. 
Muhtemel hayal kırıklığını engellemek ve yaşadıkları toplumun gerçek-
leriyle temas kurmalarını sağlamak üzere bu konuda destek verilmesi 
yerinde olabilir. 

− Genç kızlara yöneltilen sorular ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliği konusunda yeterli bilgi birikimlerinin olmadığı tespit edil-
miştir. Yıllardır Türkiye’nin geleceği önündeki en büyük projelerden 
birisi olarak farklı toplumsal kesimler tarafından da tartışıla gelen Avru-
pa Birliği nosyonu hakkında bilgi verilmesi gerekli olabilir. Bu bilgi akı-
şı, genç kızların aleyhte veya lehte pozisyon almalarını sağlamak üzere 
tasarlanmaktan öte, onlara bu konuda kavrayış kazandıracak biçimde 
örgütlenmelidir. 
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5.2. PEARL PROJESİ ALAN ÇALIŞMASI RAPORU: 
EĞİTİMLER ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRMALAR 

5.2.1. GİRİŞ

Bu raporda, Saygın Bir Yaşam İçin İstihdam ve Güvenceye Adım (Pace for 
Employment and Assurance for Respectful Life - PEARL) Projesi’ne ait, eği-
timler öncesinde gerçekleştirilen ön test ve eğitimler sonrasında gerçekleş-
tirilen son test çalışması neticesinde elde edilen bulgular tartışılacaktır. Ön 
test ve son test karşılaştırması, proje kapsamında sunulan eğitimleri değer-
lendirme olanağı vereceği gibi aynı zamanda proje süresince katılımcıların 
yaşadığı kişisel gelişimi de ölçme fırsatı sunmaktadır. Böylece, bu değerlen-
dirmeler neticesinde hem projenin olası etkileri tespit edilmeye çalışılacak 
hem sonraki çalışmalar için temel bilgilerin derleneceği bir veri tabanı oluş-
turmak mümkün olacaktır. 

Değerlendirmeler, “Son-Test Katılımcı Bilgileri” ve “Sunulan Eğitimlere 
İlişkin Algılar”, “Kişisel Bilgiler”, “Yaşama ve Yaşam Alanına İlişkin Bil-
giler” ve “Yaşanılan Topluma İlişkin Bilgiler” karşılaştırmaları olmak üzere 
dört ana bölümde tartışılmaktadır.

5.2.2. YÖNTEM

PEARL projesi çerçevesinde sürdürülen Temel Araştırmanın bir parçası 
olan ön test ve son test değerlendirmesinin hedefleri ve yöntemi beş ana baş-
lıkta karakterize edilebilir. Bunlar sırasıyla;

1. Sağlık ve hijyen konusundaki davranış değişiklikleri, 
2. İş ve istihdam ve özgüven konularında algı değişiklikleri,
3. Yaşam alanını değerlendirme ve yaşam standardındaki değişiklikler,
4. Sosyal ilişkiler, entegrasyon ve yaşanılan topluma bakış açısında 

değişiklikler,
5. Geleceğe ilişkin algı ve beklentilerde olası değişiklikler ve
6. Proje kapsamında sunulan eğitimlerin etkisi

    gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Temel araştırmada ön test ve son test karşılaştırması için, “T.C. Başbakanlık 
SHÇEK Atatürk Çocuk Yuvası” çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Proje 
öncesinde yapılan ön test çalışmasına katılan genç kızlara eğitimler verilmiş 
ve eğitimlere katılan genç kızlara son test uygulaması yapılmıştır.

5.2.2.1. Soru Kağıdı 

Temel araştırma sırasında uygulanan soru kağıdı temel olarak ikiye ayrıl-
mıştır. İlki projenin uygulaması öncesinde değerlendirme ve karşılaştırma 
yapma olanağı sunan ön-test soru kağıdı olarak tasarlanmıştır. Ön-test soru 
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kağıdı, uygulamanın yapılacağı üç grubun, Türkiye’de yetiştirme yurdunda 
yaşayan çocuklar –hedef kitle-, Türkiye’de aileleri yanında yaşayan çocuklar 
–ulusal kontrol grubu- ve Romanya’da yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklar 
–uluslararası kontrol grubu- özelliklerini değerlendirmekte ve gruplar arası 
karşılaştırma yapmayı hedeflemektedir. Ön test soru kağıdı “Kişisel Bil-
giler”, “Yaşama ve Yaşam Alanına İlişkin Bilgiler” ve “Yaşanılan Topluma 
İlişkin Bilgiler” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu üç ana bolu-
mun altında toplam 11 alt bölüm bulunmaktadır (bakınız 6.1.). 

Son test soru kağıdı, ön test soru kağıdında bulunan ve eğitimler öncesi ve 
sonrası hedef grubun karşılaştırması için kullanılacak bazı bölümlerin korun-
ması ve ek olarak eğitimlerin değerlendirmesini içeren bir bölüm eklenme-
siyle oluşturulmuştur. Son-test soru kağıdı, “Kişisel Bilgiler”, “Yaşama ve 
Yaşam Alanına İlişkin Bilgiler” ve “Yaşanılan Topluma İlişkin Bilgiler” ve 
“Alınan Eğitimlere İlişkin Algılar” olmak üzere dört ana bölümden oluş-
maktadır ve dört ana bölümün altında toplam 9 alt bölüm bulunmaktadır 
(bakınız 6.2). 

Ön-test ve Son-test soru kağıtları, projenin genel çalışma takvimi içerisinde 
temel araştırma için ayrılan 2 aylık sürenin, 5 Ocak 2008 ve 25 Ocak 2008 
tarihleri arasında, 20 günlük zamanını kullanmak suretiyle hazırlanmıştır. 
Grup içi, gruplar arası ve eğitimler sonrası karşılaştırmalara olanak suna-
cak biçimde tasarlanan soru kağıtları tüm iştirakçilerin değerlendirmesine 
sunulmuş ve taraflardan gelen öneriler ve kritikler doğrultusunda şekillen-
dirilmiş ve pilot çalışma neticesinde son halini almıştır.

5.2.2.2. Son-Test Soru Kağıdı Uygulaması ve Veri Girişi

Son-Test soru kağıdının uygulaması, eğitimlerin bitimini takiben, 5-7 Kasım 
2008 tarihleri arasında, eğitimi tamamlamış veri toplayıcılar tarafından hedef 
grubuyla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son test 
uygulaması için iki kıstas esas alınmıştır; ilki eğitimlere katılmış olmak ve 
ikincisi en az bir eğitimi tamamlamış olmaktır. Böylece, eğitimlere katılmış 
ve en az birini tamamlamış olmak kaydıyla katılımcılara uygulanan son test 
soru kağıdının veri tabanı hazırlanmış ve veriler SPSS 16 paket programı 
kullanılarak veri tabanına kaydedilmiştir. İki gün süren veri girişinin ardın-
dan, hatalı girişleri ve iç tutarlılığı kontrol edildikten sonra, veriler hatalar-
dan temizlenmiştir. Ön-test ve son-test veri tabanları birleştirilmiş ve her iki 
veri senkronize edilerek analizlere hazır hale getirilmiştir. 

Böylece, ilerleyen bölümlerde, soru kağıdında öngörülen bölümleri takip 
edecek biçimde, eldeki verinin ön-test ve son-test karşılaştırmalı analizleri 
sonucu yapılan ayrıntılı tartışmaları ve değerlendirmeleri bulabilirsiniz. 
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5.2.3. SON TEST KATILIMCI BİLGİLERİ VE SUNULAN 
EĞİTİMLERE İLŞKİN ALGILAR

5.2.3.1. Son-Test Katılımcı Bilgileri

Son-test çalışması 5-7 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Son-
test çalışmasının bir hedefi de, yurtta yaşayan genç kızlara proje kapsamın-
da sunulan eğitimlerin etkisini ölçmektir. Bu hedef doğrultusunda son-test 
çalışmasına katılan genç kızların bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 1: Son-test Katılımcı Bilgileri

Katılımcı 
Sayısı

Yaş Aralığı Ortalama Yaş
Eğitimlere

Katılım Durumu

33 10-18 15,5 En az bir eğitime katıldı

Son-test çalışması, ön-test değerlendirmesine katılan ve en az bir eğitimi 
tamamlayan genç kızlara uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Bilindiği üzere 
ön-test çalışmasına katılan genç kızların sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Bu 
konudaki gerekçelendirme ve ayrıntılı tartışmalar eğitimler öncesi hazırla-
nan Temel Araştırma Raporu’nda sunulmuştur. 

Genel olarak ön-test ve son-test tekniği kullanılarak yapılan çalışmaların bir 
sorunu da araştırmanın en başında ulaşılan katılımcı sayısına araştırmanın 
sonunda ulaşılamamasıdır. Araştırma sırasında sunulan eğitimi tamamlama-
ma, sağlık sorunu, katılımcıya ulaşamama gibi nedenler son-test çalışması-
na katılan bireylerin sayısını azaltmaktadır. Sağlıklı bir ön-test ve son-test 
karşılaştırması ancak iki çalışma arasında sunulan eğitime katılma koşulu 
yerine getirildiğinde sağlanabilir. Temel olarak son-test çalışması için de 
yine ön-test çalışmasına katılan 50 genç kıza ulaşmak hedeflenmiştir. Ne var 
ki, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı son-test çalışması için ancak 33 
genç kıza ulaşılabilmiştir. Katılımı engelleyen en önemli nedenlerden biri-
si yetiştirme yurtlarının yaşam pratiğidir. Yetiştirme yurtlarının genel bir 
sorunu yurda gelen ve daha sonra yurttan ayrılan çocukların takip edilme 
güçlüğüdür. Ön-test çalışmasına katılan 50 genç kızdan 17 genç kız benzer 
bir durumun söz konusu olması nedeniyle son-test çalışmasına katılmamış-
lardır. Sonuç itibariyle, son-test çalışması 10-18 yaş aralığında bulunan ve 
en az bir eğitimi tamamlamış 33 genç kızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
İlerleyen bölümlerde yapılan karşılaştırmalar, ön-test ve son-test karşılaştır-
maları, hedef grupta yer alan 33 katılımcının bilgilerinin analizlerine dayan-
maktadır. 

5.2.3.2. Eğitim Bilgileri

PEARL Projesi kapsamında 13-18 yaş grubunda yer alan, korunmaya muh-
taç genç kızlara çok yönlü bir destek programı sunulması öngörülmektedir. 
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Programın ana bileşenlerini, genç kızların istihdam edinebilirliklerinin art-
tırılmasına yönelik olarak planlanmış, özgüven geliştirmelerini sağlayacak 
ve aktif vatandaşlık bilinçlerini güçlendirecek unsurlarla desteklenmiş eği-
tim programları, psikolojik destek paketleri ve sosyal faaliyetler oluşturmak-
tadır. Projenin uygulamasının, Atatürk Çocuk Yuvası’nda yaşamlarını sür-
düren 13-18 yaş grubuna dahil 75 kız öğrenci ile gerçekleştirilmesi planlan-
mıştır. Proje kapsamında sunulacak eğitimler öncesinde 75 genç kıza ön-test 
soru kağıdı uygulamış ve sonuçlar ön-test değerlendirme raporunda ayrıntılı 
olarak tartışılmıştır. 

Proje sırasında uygulanan eğitimler iki başlık altında toplanabilir: 
1. Formasyon Eğitimleri 
2. İstihdama Yönelik Eğitimler

Formasyon eğitimleri toplamda 64 saat süren ve kendi içinde “Aktif Vatan-
daşlık Eğitimleri” ve “Özgüven Eğitimleri” olmak üzere iki başlık altında 
sunulmuştur. Formasyon eğitimleri, seminer/panel, tartışma platformları, 
ilgili kamu kurumlarına ziyaretler, sosyalleşme aktiviteleri (gezi, sinema 
ve piknik gibi) toplumsal entegrasyonu sağlayacak ve sosyal faaliyetler adı 
altında gerçekleşecek faaliyetleri de içermektedir. Bu eğitimler İş ve Meslek 
Sahibi Kadınlar Derneği’nin eğitim konusunda profesyonel üyeleri tarafın-
dan aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir:

1- AKTİF VATANDAŞLIK EĞİTİMİ (40 SAAT)
1.1. Modül: Toplumsal/ Ütopik yeti/ Yeterlilik (yapabilirlik) 
1.2. Modül: Kimlik Yetisi
1.3. Modül: Ekolojik Yeti

2- ÖZ-GÜVEN EĞİTİMLERİ (24 SAAT)
2.1. Modül: “Kendinizi Tanıyın” 

2.2. Modül: “İnsanların davranış tarzlarını okumak, doğru insanı   
 bulmak ve dinlemeyi bilmek!”

2.3. Modül Yıldızları Hedefleyin! Hedef Koymak
2.4. Modül: Sınıfında En İyisi! Liderlik Becerilerini Geliştirme 
2.5. Modül: “Gerilim denen zorbayı dize getirin. Sunumlar yaratmak”
2.6. Modül: “Dik Durun ve Göze Çarpın, Sözlü Sunumlar”
2.7. Modül: Ortada Bir Yerde Anlaşalım! Görüşmeleri Anlamak
2.8. Modül: Tanımla ve Parla! Ağ oluşturma -  Yaşam boyu beceri!
2.9. Modül: Düşündüğünüzden daha az kural var! 
   İş Hayatında Görgü Kuralları
2.10. Modül: Yazma Hakkına Sahipsiniz! Katılımcı Demokrasi 
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İstihdama yönelik eğitimler 12 alt başlıkta toplanmaktadır ve eğitim süre-
leri, eğitim sunucuları, içerikleri ve katılımcı sayıları gibi bilgiler aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 

Tablo 2: Eğitim başlıkları ve süreleri

Eğitim Süresi (saat)

Serigrafi 60 

Pastacılık 100 

Soğuk Mutfak 120 

Sıcak Mutfak 180 

Kuaförlük Eğitimi 800 

Cilt Bakımı ve Makyaj 60 

Manikür ve Pedikür 200 

Gelinbaşı ve Buket Yapımı Eğitimi 96 

Çerçevecilik Eğitimi 720 

Bilgisayar İşletmenliği 160

Bilgisayar Destekli Grafik 100 

Web Tasarım 150 

Yukarıdaki tabloda verilen eğitimler, belirtilen sürelerde Milli Eğitim Keçi-
ören Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından 
yine aynı merkezi öngördüğü müfredat ile verilmiştir. Eğitimlerin kapsamı-
na ilişkin bilgi http://www.khem.k12.tr Internet adresinden detaylı şekilde 
görülebilir.

5.2.3.3. Eğitimlere İlişkin Algılar

Yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak sunulan eğitimlere katılan genç kızların 
sayıları ve eğitimlere ilişkin memnuniyet düzeyleri aşağıdaki tabloda göste-
rilmektedir. 
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Tablo 3: Eğitimler, katılımcı sayıları ve memnuniyet düzeyleri

Eğitim
Katılımcı Sayısı 

(%)
Memnuniyet 

Düzeyi

Serigrafi 8 (24,2) 8,75

Pastacılık 7 (21,2) 7,85

Soğuk Mutfak 8 (24,2) 8,14

Sıcak Mutfak 12 (36,4) 6,36

Kuaförlük Eğitimi 8 (24,2) 8,00

Cilt Bakımı ve Makyaj 9 (27,3) 6,33

Manikür ve Pedikür 5 (15,2) 5,00

Gelinbaşı ve Buket Yapımı Eğitimi 5 (15,2) 5,00

Bilgisayar İşletmenliği 4 (12,1) 7,25

Bilgisayar Destekli Grafik 4 (12,1) 6,40

Web Tasarım 4 (12,1) 5,00

Çerçevecilik Eğitimi 4 (12,1) 7,60

Yukarıdaki tabloda, istihdama yönelik olarak sunulan eğitimlere katılanların 
sayıları, yüzdeleri ve katılımcıların aldıkları eğitimlerden ortalama memnu-
niyet düzeyleri gösterilmektedir. Buna göre, en fazla katılım “sıcak mutfak” 
eğitimi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların % 36,4’ü “sıcak mutfak” eğiti-
mi almışlardır. Bunu sırasıyla, “cilt bakımı ve makyaj” (% 27,3), % 24,2’lik 
katılım oranıyla “kuaförlük”, “soğuk mutfak” ve “serigrafi” ve “pastacılık” 
(% 21,2) eğitimleri izlemektedir. Katılım düzeyi % 12,1 olan eğitimler ise 
“bilgisayar işletmenliği”, “bilgisayar destekli grafik”, “web tasarım” ve “çer-
çevecilik” eğitimleridir. 

Bununla birlikte katılımcılardan, katıldıkları ve tamamladıkları eğitimlere 
ilişkin memnuniyet düzeylerini 0 ile 10 puan arasındaki bir skalada değer-
lendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucuna göre, en fazla memnuni-
yet duyulan eğitim “serigrafi” eğitimi (ortalama 8,75 puan) olmuştur. “Soğuk 
mutfak”, “kuaförlük” “pastacılık”, “çerçevecilik” ve “bilgisayar işletmenli-
ği” de yüksek memnuniyet düzeyine sahip eğitimlerdir (sırasıyla, 8,14; 8,00; 
7,85; 7,60; 7,25). Katılım düzeyi yüksek olmasına karşın “sıcak mutfak” eği-
timine ilişkin ortalama memnuniyet düzeyi 6,36 puandır. Bunların dışında-
ki diğer istihdam eğitimleri de katılımcılarda vasat düzeyde memnuniyet 
duygusu uyandırmıştır. 

Sunulan eğitimlerin başarısı, sadece katılım düzeyiyle ve katılımcıların 
aldıkları eğitime ilişkin olarak duydukları öznel memnuniyet düzeyiyle 
ölçülemez elbette. Bununla birlikte, sunulan eğitimler sonucunda katılımcı-
ların kazandıkları becerileri sonraki yaşantılarında uygulayabilecek düzeyde 
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güven duygusuna sahip olmaları ve bu eğitimler sonucu oluşan fayda algısı 
da önem taşımaktadır. Bu durumu ölçmek üzere katılımcılara bir dizi algı 
sorusu yöneltilmiştir. Aşağıda, bu sorulara verilen yanıtların sonuçları ayrın-
tılı olarak tartışılmaktadır.

Tablo 4: Eğitimlere ilişkin algılar

Aldığınız 
eğitimlerin 
gelecekte 
size saygınlık 
kazandıracağını 
düşünüyor 
musunuz?

Aldığınız 
eğitimlerin 
gelecekte 
size para 
kazandıracağını 
düşünüyor 
musunuz?

Aldığınız 
mesleki 
eğitimin, 
devletten 
hiçbir yardım 
almadan 
bundan 
sonraki 
yaşamınızı 
sürdürmek 
için yeterli 
olduğunu 
düşünüyor 
musunuz?

Aldığınız 
mesleki 
eğitimin sizin 
durumunuzda 
olan ve devlet 
korumasında 
yurtta 
yaşayan diğer 
yaşıtlarınız 
için de faydalı 
olacağını 
düşünüyor 
musunuz ?

Evet 78,1 84,8 54,8 75,0

Hayır 21,9 15,2 45,2 25,0

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0

Genç kızlara aldıkları eğitimlerin kendilerine ne kazandıracağı sorulmuş ve 
katılımcıların % 78,1’i istihdama yönelik olarak aldıkları eğitimlerin ken-
dilerine saygınlık kazandıracağını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, her 5 
genç kızdan 4’ü aldıkları bu eğitimlerin kendilerine ayrıca para kazandıra-
cağını da belirtmektedir. Ne var ki, devlet koruması altında yurtta yaşayan 
ve eğitimlere katılan genç kızlar, her ne kadar aldıkları eğitimler sayesinde 
saygınlık ve para kazanacaklarını düşünseler de, sadece eğitimler neticesin-
de edindikleri bu becerilerini kullanarak ve devletten herhangi bir başka 
yardım almadan hayatlarını sürdürme konusunda tereddüt göstermektedir-
ler. Katılımcıların % 54,8’i sadece proje kapsamında edindikleri becerileri 
kullanarak ve başka herhangi bir yardım almadan hayatlarını sürdürebi-
leceklerini düşünmektedirler. Ancak, yine katılımcıların üçte ikisi benzer 
eğitimlerin kendi durumlarında olan ve devlet korumasında yurtta yaşayan 
diğer yaşıtları için de faydalı olacağını düşünmektedir. Tüm bu veriler bir 
arada düşünüldüğünde, iki önemli konu hakkında fikir yürütmek mümkün 
olabilir; İlki, istihdama yönelik eğitim alarak bireylerin edindikleri bece-
rileri ilk elden ve hemen hayatlarına yansıtmasının zor olduğudur. Yaşa-
dıkları travma ve sürekli olarak devletin kendilerine sunduğu güvencenin 
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varlığı genç kızların hayatlarında çabucak ve kati değişiklikler yaratmasını 
engellemektedir. Böylesi bir değişimi genç yaşta bulunan herhangi başka bir 
bireyden beklemek de yersiz olacaktır. Ancak kendilerine yöneltilen sorula-
ra verdikleri yanıtlar düşünüldüğünde, bir başka önemli husus dikkat çeki-
cidir. Bu, edindikleri beceriler neticesinde, kendi başlarına bağımsız bireyler 
olarak ayakta durabilme imkânının farkına varmış olmalarıdır. Toplumsal 
yaşamda bağımsız birey olarak kendi becerileri ve kimlikleriyle orada var 
olabilmek önemlidir ve bu algının genç kızlarda tesis edilmiş olduğuna dair 
ipuçları yukarıdaki sorulara verdikleri yanıtlardan da izlenebilir. Bu bakım-
dan beceri edinmiş olma ve bu beceriyi kullanarak yaşayabilme imkânının 
ilişkin duyulan inancın tesis edilmiş olması PEARL projesinin genç katı-
lımcılarına sunduğu önemli katkılarından birisi olarak değerlendirilebilir. 
İlerleyen bölümlerde, bu katkının değişik alanlarda da olası yansımalarını 
görmek üzere eğitimler öncesi ve sonrasına ilişkin analizler ve değerlendir-
meler ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

5.2.4. SEÇİLMİŞ FAKTÖRLERE GÖRE ÖN-TEST VE SON-TEST 
KARŞILAŞTIRMALARI

Bu bölümde, yurtta yaşayan genç kızların eğitimler öncesi ve eğitimler sonu-
cunda içinde bulundukları durumları seçilmiş göstergeler ışığında karşılaş-
tırılacaktır. 13-18 yaş aralığı dikkate alınarak seçilen hedef grubunun kendi-
lerine sunulan eğitimler sonucunda;

1. Sağlık ve hijyen konusundaki davranış değişiklikleri, 
2. İş ve istihdam ve özgüven konularında algı değişiklikleri,
3. Yaşam alanını değerlendirme ve yaşam standardındaki değişiklikler,
4. Sosyal ilişkiler, entegrasyon ve yaşanılan topluma bakış açısında 

değişiklikler
karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. 

5.2.4.1. Sağlık ve Hijyen Konusunda Davranış Değişiklikleri

Hatırlanacağı üzere, kişisel hijyen bölümünde katılımcılara üç soru yönel-
tilmiştir. Bunlar, duş alma, dişlerini fırçalama ve iç çamaşırlarını değiştirme 
sıklığının sorulduğu sorulardan oluşmaktadır. Aşağıda bu soruların anali-
ziyle birlikte, katılımcıların –ön-test ve son-test karşılaştırılması temelinde- 
kişisel hijyene verdikleri önemin ipuçları ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Hijyenin bireyin kendi öz sağlığına ilişkin gösterdiği özen ve dikkatin 
önemli bir göstergesi olduğu düşünüldüğünde bu konuya önem vermeyen 
ya da hijyen konusunda bilgisi olmayan bireylerin sosyal hayattan dışlandığı 
bir gerçektir. Kişisel hijyene gösterilen dikkat arttıkça sağlık sorunlarıyla 
karşılaşma sıklığı da azalmaktadır. Bu bakımdan, bireyleri için kişisel hij-
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yenin sorgulanması önem arz etmektedir. Katılımcılara haftada kaç defa duş 
aldıkları sorusu yöneltilmiştir. Eğitimler öncesi ve eğitimler sonrası veri-
len yanıtlar değerlendirildiğinde duş alma sıklığında herhangi bir değişim 
olmadığı gözlenmiştir. Genç kızlar haftada ortalama 4 defa duş almaktadırlar. 
Ayrıca, katılımcıların nerdeyse tamamı (% 93,8), hem ön-test hem son-test 
sonuçlarına göre, iç çamaşırlarını en az haftada üç-dört kez değiştirdiklerini 
belirtmektedirler. Bu bakımdan duş alma sıklığı ile çamaşırlarını değiştirme 
sıklığı arasında paralellik bulunmaktadır. Öte andan, diş fırçalama sıklığı 
bakımından ön-test ve son-test yanıtları karşılaştırıldığında, küçük çaplı da 
olsa bir değişim olduğu görülebilir.

Tablo 5: Hedef ve kontrol grubunun diş fırçalama sıklığı

Sıklık Ön-test (%) Son-test (%)

Her gün, günde iki defa 27,3 28,1

Her gün, günde bir defa 12,1 12,5

Haftada iki-üç defa 24,2 31,3

Haftada bir defa 18,2 15,6

Ayda bir defa 6,1 6,3

Hiç fırçalamıyorum 12,1 6,3

Toplam 100,0 100,0

Ön-test sonuçlarına göre katılımcıların % 27,3’ü her gün günde iki defa 
ve % 12,1’i her gün günde bir defa dişlerini fırçaladıklarını belirtmiştir. 
Son-teste yanıt veren aynı katılımcıların % 28,1’i her gün günde iki defa 
ve % 12,5’i her gün günde bir defa dişlerini fırçaladıklarını söylemektedir-
ler. Bu durum, diş fırçalama alışkanlığını düzenli olarak yerine getiren bir 
grubun varlığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, son-test sonuçlarına 
bakıldığında, dişlerini hiç fırçalamayanların ya da daha az sıklıkta, ayda bir-
iki defa diş fırçalayanların bu alışkanlıklarını değiştirdiği ve haftada üç-dört 
defa diş fırçalamaya başladığı görülebilir. 

5.2.4.2. İş ve İstihdam Konusunda Algı Değişiklikleri

İş ve istihdam bölümünde ön-test ve son-test arasında özellikle bu alana 
yönelik algılar karşılaştırılmaya alınmıştır. Dolayısıyla, katılımcılara hem 
ön-test hem son-test çalışmasında kadınların çalışmasıyla ilgili algı soruları 
yöneltilmiştir. Bu doğrultuda, her iki testte de açık olarak “Kadınlar çalış-
malı mı?” sorusu yöneltilmiş ve bu konudaki olası değişimler ölçülmeye 
çalışılmıştır.
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Tablo 6: Kadınlar çalışmalı mı?

Yanıt Ön-test (%) Son-test (%)

Evet 93,8 93,9

Hayır 6,2 6,1

Toplam 100,0 100,0

Kadınların çalışmalarına ilişkin algının ve beklentinin aktif olarak çalışma 
hayatına girme konusunda belirleyici bir tarafı olduğu göz ardı edilemez bir 
gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, ön-test ve son-test çalışmasında kadın 
çalışması konusundaki algılarının ve beklentilerinin ölçülmesi önemlidir. 
Böylece, eğitimlerden kaynaklı olası farklılıkları tespit etmek mümkün ola-
caktır. 

Hedef grupta yer alan genç kızların neredeyse tamamı (% 93,8’i) ön-test ve 
son-test çalışmasında “kadınların çalışmalı mı?” sorusuna “evet” yanıtını 
vermişlerdir. Hedef grupta, sadece iki genç kız bu soruya “hayır” yanıtı ver-
mişler ve bu fikirlerini son-test çalışmasında da korumuşlardır. Genç kızla-
rın çoğunluğu kadınların çalışmasını destekleyen olumlu algılara sahip olsa 
da iki genç kız her şeye rağmen olumsuz algılarını korumaktadır. Her şeye 
rağmen değişmeyen fikirlere sahip olan ve “kadınlar çalışmamalı” diyen 
genç kızlara kadınların çalışması konusunda olumsuz fikirlerinin nedeni 
sorulmuş ve genç kızlardan birisi “eşleri çalışmalı” diyerek, temelde kadın-
ların çalışmasından ziyade, erkeklerin çalışmasını daha uygun bulduğunu 
belirtmiştir. Diğer genç kız ise toplumsal yaşamımızda çok bilindik ve çarpı-
cı bir argümanı dile getirmek suretiyle bu konuda fikrini şu biçimde belirt-
mektedir: “kadın kısmı evde oturmalıdır”. 

Öte yandan, her iki testte de “kadınlar çalışmalı” diyen genç kızlar, kadınla-
rın çalışması için en önemli gerekçe olarak kadının kendi başına bağımsız birey 
olarak toplumsal hayatta ayakta durabilmesini göstermiştir. Açık ki, sunulan 
eğitimlerin yanında, aslında yakın çevresinde çalışan kadınların bulunuyor 
olması ve bu çalışan kadınları örnek almaları, genç kızların kanaatlerinde 
etkili olan unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle genç kızların tamamı 
kendilerine sorulan “Gelecekte bir iş bulup çalışmayı düşünüyor musunuz?” 
sorusuna “evet” yanıtını vermektedirler. Hatta kadınlar çalışmamalı diyen iki 
genç kız da çalışmak istediklerini belirtmektedirler. 
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Genç kızlara hayallerindeki meslek sorulduğunda verdikleri yanıtlar aşağıda 
yer almaktadır.

Tablo 7: Hayalindeki meslek

Ön-test Son-test

Hemşire Öğretmen

Öğretmen Polis

Polis Polis

El sanatları Öğretmeni Hemşire

Dans öğretmeni Dans öğretmeni

Oyunculuk Oyunculuk

Subay Subay

Hemşire Hemşire

Çocuk eğitimi Voleybolcu

Doktor Güzellik uzmanı

Öğretmenlik Çocuk gelişim uzmanı

Güzellik uzmanı Güzellik uzmanı

Doktor TV spikerliği

Ressam Ressam

Polis Polis

Pastacılık Pastacılık

Doktor Doktor

Plastik cerrah Plastik cerrah

Psikolog Psikolog

Gazeteci Çocuk gelişim uzmanı

Polis Polis

Doktor Doktor

Resim öğretmeni Resim öğretmeni

Modern dans Dans

Öğretmen Hemşire

Doktor Yok

Doktor Beden eğitimi öğretmeni

Polis Polis

Polis Biyoloji öğretmeni

Öğretmen Öğretmen

Doktor Hosteslik

Polis Polis
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Genç kızlardan, ön-test ve son-test çalışmalarında, hayallerindeki mesleğin 
ne olduğu sorulmuştur. Yukarıdaki tablo, katılımcının ön-test ve son-testte 
verdiği yanıtları eşlemeli olarak göstermektedir. Her iki testte de benzer 
yanıtlar verenler olduğu gibi, fikrini değiştiren katılımcılar da olmuştur. 
Uzak gelecekteki bir duruma ilişkin fikir değişikliği, içinde bulundukları 
yaşın genel bir özelliğidir. Daha ziyade burada dikkat çeken unsur, edinil-
mek istenen mesleklerin hepsinin profesyonel eğitim gerektiriyor olmasıdır. 
Genç kızların bu durumun farkında olup olmadıklarını ölçmek üzere ken-
dilerine bir soru yöneltilmiştir. Bu “Hayal ettiğiniz mesleği edinmek için ne 
türden bir profesyonel öğretim veya eğitim gereklidir?” sorusudur ve soruya 
verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 8: Hayal ettiğiniz mesleği edinmek için ne türden bir profesyonel 
öğretim veya eğitim gereklidir?

Gereklilik
Ön-test

(%)
Son-test

(%)

Hiç bir mesleki eğitim ya da özel bir öğretim 
gerekmiyor

3,1 3,3

Mesleki öğretim gerekmiyor ama işyerinde uzunca 
bir eğitim gerekiyor

- 3,3

Mesleki öğretim gerekli değil ancak bazı özel 
kurslar lazım

3,1 23,3

Üniversite dışı mesleki eğitim gerekiyor 15,6 6,7

Üniversite eğitimi gerekli 78,1 63,3

Toplam 100,0 100,0

Genç kızlar, ön-test çalışmasında verdikleri yanıtlarda, hayal ettikleri mes-
leği edinmek için üniversite eğitiminin gerekliliğini vurgularken, son-test 
çalışmasında mesleki eğitimin yanında bazı özel kurslar gerektiğini dile 
getirmektedirler. Yanıtlara bakıldığında küçük bir azınlığın dışında, genç 
kızların çoğunluğu (% 96’sı) hayal ettikleri mesleğe ulaşmak için bir biçim-
de mahsus bir eğitim ya da öğrenim gerektiğini düşünmektedirler. Bununla 
birlikte, hayal ettikleri mesleğe ulaşmak için umutlu olup olmadıkları da 
sorgulamış ve aşağıdaki yanıtlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 9: Şu anda içinde bulunduğunuz tüm koşulları düşündüğünüzde 
hayal ettiğiniz mesleğe sahip olmak için aşağıdakilerden hangisini 
söyleyebilirsiniz?

Yanıt
Ön-test

(%)
Son-test

(%)

Kesinlikle sahip olabilirim 6,3 30,3

Bir ölçüde sahip olabilirim 15,6 21,2

Sahip olup olamayacağımdan emin değilim 43,8 21,2

Sahip olamam 15,6 12,1

Kesinlikle sahip olamam 18,8 15,2

Toplam 100,0 100,0

Genç kızlara sunulan eğitimler öncesi gerçekleştirilen ön-test çalışmasında 
sorulduğu vakit, katılımcıların ancak % 21,9’u (“kesinlikle sahip olabilirim” 
ve “bir ölçüde sahip olabilirim yanıtlarının” oransal toplamı) hayal ettikleri 
mesleğe sahip olacağına ilişkin olumlu bir inanç beslediklerini belirtmişler-
dir. Eğitimler sonrası yapılan çalışmada ise, hayal ettikleri mesleğe ulaşmak 
için besledikleri olumlu inanç düzeyi, iki katından daha fazla artış göster-
miştir (% 51,5). Başka bir deyişle, eğitimler öncesinde her beş genç kızdan 
sadece birisi hayal ettiği mesleğe sahip olacağına dair umut beslerken, eği-
timler sonrasında her iki genç kızdan birisinin benzer umudu taşımakta 
olduğu tespit edilmiştir. Bu olumlu gelişme, açık olarak istihdam eğitimle-
rinin ve bunların yanında sunulan danışmanlık ve rehberlik çalışmalarının 
etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Genç kızların edindikleri bu olumlu moti-
vasyonun artarak devam etmesi için benzer yöndeki çalışmaların ve katkıla-
rın sürdürülmesi gerekliliği dikkate alınmalıdır. 

5.2.4.3. Özgüven

PEARL projesinin öngördüğü eğitimlerin önemli bir kısmı da kişisel geli-
şim kapsamında hedef grubun toplumsal hayat içinde özgüvenlerinin artı-
rılmasını sağlamaktır. Bu amaçla yapılacak çalışmalardan önce hedef grubun 
özgüven düzeyleri değerlendirilmiştir. Yurtta yaşayan genç kızların özgüven 
düzeyleri il raporda tartışılmış olmasına karşın, ön-test ve son-test karşılaş-
tırması olmaksızın sunulan eğitimlerin ve rehberlik çalışmalarının özgüven 
düzeylerine olan katkısı hakkında genel bir bilgi edinmek olanaksız olmak-
tadır. Bu bakımdan, aşağıda ön-test ve son-test çalışması sonucu tespit edilen 
özgüven düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 
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Tablo 10: Ön-test ve Son-test özgüven puanları

Temel parametreler Ön-test Son-test

Ortalama 3,4(a) 3,3(a)

Medyan 3,5 3,4

Mod 3,6 3,1

Standart Sapma 0,72 0,58

Minimum 1,7 1,9

Maksimum 5,0 4,33

a İstatistiksel olarak ortalamalar arasında fark yoktur (p=0,127)

Yukarıdaki tabloda, hedef grubun ön-test ve son-test çalışmasının değer-
lendirilmesi sonucunda özgüven ölçeğine ait seçilmiş bazı parametreleri 
sunulmuştur. Özgüven ölçeği 10 maddeden oluşmaktadır. Her bir katılımcı 
kendisine sunulan ifadeyi okuduktan sonra 1 ile 5 arasında değişen bir skala-
da ifadeye ilişkin tutumunu belirtmektedir. Her bir tutum ifadesine verilen 
puanların hesaplanması sonucu katılımcılara ait pozisyonu belirten puanlar 
elde edilmektedir. Buna göre, hedef grupta yer alan katılımcıların, ön-test 
ortalama özgüven puanları 5 puan üzerinden değerlendirildiğinde 3,4 ve 
son-test özgüven puanları 3,3’tür. Bu puanlar, düşük ile yüksek arasında orta 
düzeye işaret eden bir sınırda yer almaktadır. Her iki test kendi içinde kar-
şılaştırıldığında, bu sonuçlar yurtta yaşayan genç kızların özgüvenlerinin 
ön-test ve son-test çalışmasında benzer düzeyde yer aldığını göstermektedir. 
Sunulan rehberlik çalışmasının özgüven düzeylerini yükselttiği söylenemese 
de, çalışmalar sonucunda olumsuz bir neticeye de varılmamıştır. Açık olarak 
yüksek özgüven düzeyi de tıpkı çok düşük özgüven düzeyinde olduğu gibi 
arızalı bir duruma işaret etmektedir. Yine de, özgüven düzeylerinin spesi-
fik olarak burada artmamış olması diğer hususlarda da olumlu hale gelme-
yecek olmasına işaret etmez. Hatırlanacağı üzere, yukarıdaki bölümlerde iş 
ve istihdam algısındaki değişimler incelenmişti. İş ve istihdam konusunda 
açık olarak genç kızların algılarının olumlu olarak değiştiği tespit edilmiştir. 
Genç kızların, hayal ettikleri mesleğe ulaşma konusunda kendilerine duy-
dukları güvende artış olduğu ve bu artışın da olumlu bir gelişmeye işaret 
ettiği tartışılmıştır. Burada da tespit edilen özgüven düzeyinin korunması 
için genç kızların gözlenmesi ve gerekli durumlarda danışmanlık ve rehber-
lik çalışmalarının sürdürülmesi önemli görülmektedir.

5.2.4.4. Yaşam Alanını Değerlendirme

Genç kızlardan yaşadıkları yeri, yetiştirme yurdunu, genel olarak değerlen-
dirmeleri istenmiştir. Böylece, ön-test ve son-test çalışmasında, proje sırasın-
da uygulanan etkinlikler ve eğitimler neticesinde, yaşam alanının bir çekim 
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merkezi haline dönüştürülüp dönüştürülemediği ölçülmeye çalışılmıştır. 
Genç kızlara yöneltilen “Lütfen genelde yaşam alanınızdan ne kadar mem-
nun olduğunuzu söyler misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar analiz edildiğin-
de ön-test puanının ortalama 5,88 ve son-test puanının ortalama 6,34 olduğu 
tespit edilmiştir. Ön-test çalışması sonuçlarına göre, genç kızların yaşadıkla-
rı yerden, yetiştirme yurdundan, memnuniyet düzeyleri 10 puan üzerinden 
ortanın biraz üzerinde yer almaktadır. Yaşam alanına ilişkin memnuniyet 
düzeyleri, verilen eğitimler ve uygulanan etkinlikler neticesinde, biraz daha 
yükselmiş olsa da hala orta düzeyde yer almaktadır. Memnuniyetsizliklerin 
kaynağını tespit etmek üzere yöneltilen soruya verilen yanıtlar analiz edildi-
ğinde, ön-test çalışmasında genç kızların daha çok yurt kurallarından yakın-
makta oldukları görülmüştür. Öte yandan son-test çalışmasında ise genç 
kızlar şikâyetleri daha çok birbirleriyle kurdukları ilişkiler ve arkadaşlıklar 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ön-test çalışmasında genç kızlar yaşadıkları 
yere ilişkin duydukları memnuniyetsizliği kendilerinin dışında başka bir 
şeye ya da kimseye yüklerken son-test çalışmasında ise daha çok kendile-
rine yöneltmektedirler. Genç kızlardan birisi “yaşadığınız yerde hoşunuza 
gitmeyen şey nedir?” sorusuna “kızlar” yanıtını vermiştir. Bu yanıt, aynı 
zamanda kendisi gibi düşünen diğer arkadaşlarının da verdikleri yanıtlara 
benzer olarak, hoşnutsuzluk kaynağının kendileri dışındaki bir şeyden ya 
da kimseden kendilerine doğru yer değiştirmesine işaret etmektedir. Ne var 
ki, çarpıcı olan genç kızların yaşadıkları yerde en çok sevdikleri şeyin arka-
daşları olmasıdır. Kendilerine sorular “yaşadığınız yerde en çok hoşunuza 
giden şey nedir?” sorusuna ise yine “arkadaşlarım” yanıtını vermektedirler. 
Bu belirsiz durum genç kızların hem içinde bulundukları yaşın bir özelliği 
olması bakımından hem kurguladıkları ilişkiler bakımından dikkat çekici-
dir. Şikâyet edilen öznenin bir zaman zarfı içinde yer değiştirmesi, sevilen 
ve sevilmeyen öznenin benzer olması, sevilenin “arkadaş” sevilmeyenin ise 
“kızlar” olarak kodlanması manidardır. “Biz” ve “Onlar” çelişkisinin oluş-
maya başladığı ve bu ayrımın genç kızların kurdukları ilişkileri, yaşadıkları 
yere ilişkin besledikleri hisleri etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, genç 
kızların dikkatle izlenmesi ve omuzlarına fazla yük yüklemeden, yurt yöne-
timi tarafından sunulacak bir rehberlik hizmeti yoluyla empati/ duygudaşlık 
gösterme hünerinin kendilerine kazandırılması, bundan sonraki yaşamla-
rında sağlıklı ilişkiler kurmaları bakımından önemlidir. 

5.2.4.5. Yaşam Standardı ve Refah Algısında Değişimler

Yaşam standardı ve refah bölümünde, genç kızların konuya ilişkin algıla-
rının değişimini ölçme üzere, ön-test ve son-test çalışmasında bir dizi soru 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 
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Bu sorulardan ilki, genç kızların genel olarak geleceğe ilişkin algılarını ölç-
mek üzere hem ön-test hem son-test çalışmasında değerlendirmeye alınmış-
tır. 

Tablo 11: Genç kızların gelecek algısı

Algı Ön-test (%) Son-test (%)

Çok iyimserim 6,4 15,2

İyimserim 80,6 78,8

Kötümserim 6,5 3,0

Çok kötümserim 6,5 3,0

Toplam 100,0 100,0

Ön-test çalışması sonuçları analiz edildiğinde, genç kızların % 87’si (“çok 
iyimserim” ve “iyimserim” diyenlerin oransal toplamı) geleceklerine ilişkin 
olarak iyimser bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlik-
te, son-test çalışması sonucunda geleceğe ilişkin olarak iyimser algıya sahip 
olanların oranı artış göstermiştir. Genç kızların % 94’ünün son-test çalış-
ması neticesinde gelecekleri konusunda iyimser bir algıya sahip oldukları 
görülmüştür. Bu olumlu gelişme, kendileriyle birlikte sürdürülen istihdam 
eğitimleri ve sosyal etkinlik çalışmalarını olumlu bir yansıması olarak değer-
lendirilebilir. Bununla birlikte, genç kızların yaşama memnuniyeti ve mut-
luluk düzeyleri konusunda da olası değişim durumları karşılaştırmalı olarak 
analiz edilmektedir ve sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 12: Genç kızların yaşam memnuniyeti düzeyleri

Temel parametreler Ön-test Son-test

Ortalama 52(a) 55(a)

Medyan 60 60

Mod 0 50

Standart Sapma 33,40 28,70

Minimum 0 0

Maksimum 100 90

a İstatistiksel olarak ortalamalar arasında fark yoktur (p=0,73)

Hedef grubunu oluşturan genç kızların kendi içinde yapılan analizlerinde 
yaşam memnuniyetleri 100 puan üzerinden değerlendirildiğinde, ön-test 
çalışmasında ortalama 52 puana ve son-test çalışmasında 55 puana karşılık 
gelmektedir. Bu sonuçlara göre, yurtta yaşayan genç kızların yaşam memnu-
niyet düzeylerinin orta seviyede olduğu söylenebilir ve ön-test ve son-test 
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çalışması arasında da istatistiksel olarak herhangi bir fark bulunmamaktadır. 
Yaşam memnuniyetinin tüm yaşama atıfta bulunan ve hem duygusal hem 
rasyonel bir değerlendirmenin sonucu olduğu düşünüldüğünde, kısa bir 
zaman zarfında yaşam memnuniyeti düzeyinde büyük bir değişim beklen-
mesi mümkün olmayabilir. Ancak, mutluluk düzeyi, yaşam memnuniyetine 
nazaran daha anlık ve meselenin daha fazla duygusal tarafını ölçmesi bakı-
mından farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, tartışmayı aşağıdaki mutlu-
luğa ilişkin karşılaştırmalı veriler ışığında sürdürmek daha da aydınlatıcı 
olacaktır.

Tablo 13: Genç kızların mutluluk düzeyleri

Mutluluk düzeyi Ön-test (%) Son-test (%)

Çok mutluyum 9,3 9,1

Oldukça mutluyum 21,9 36,4

Pek mutlu değilim 50,0 30,3

Çok mutsuzum 18,8 24,2

Toplam 100,0 100,0

Katılımcılara, bu günlerde hayatlarında olup biten her şeyi düşündüklerin-
de, genel olarak mutluluk düzeylerini nasıl değerlendirdikleri sorulmuş ve 
bu değerlendirmeyi çok mutsuzum ve çok mutluyum uç noktalarının oluş-
turduğu bir skalada yapmaları istenmiştir. Ön-test çalışması neticesinde veri-
len yanıtlara bakıldığında, yurtta yaşayan genç kızların % 31,2’sinin mutlu 
olduğunu belirttiği görülebilecektir (bakınız tablo 13’te “çok mutluyum” ve 
“oldukça mutluyum” seçeneklerine verilen yanıtların oransal toplamı). Öte 
yandan, son-test çalışması neticesinde bu oranın yükseldiği ve yurtta yaşa-
yan genç kızların neredeyse yarıya yakın bir kısmının (% 45,5’inin) mutlu 
olduğunu söylediği tespit edilmiştir. Mutluluk düzeyindeki olumlu artışın 
nedeninin, genç kızlarla birlikte sürdürülen istihdama yönelik eğitim ve 
sosyal etkinlik çalışmaları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bununla 
birlikte, genç kızlar geleceğe ilişkin iyimser hisler beslese de ve bu gün için 
mutlu olduklarını belirtmiş olsalar da, yaşam memnuniyetlerinin değişme-
diği görülebilir. Daha çok yaşamın tamamına yönelik bütünsel bir tutumun 
ifadesi olan yaşam memnuniyeti, bu yanıyla hem kısa süreli mutluluk hem 
iyimser gelecek algısından ayrılmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki zaman 
zarfında, genç kızların şu anda oluşan olumlu mutluluk düzeyleri ve iyimser 
gelecek algısının korunması ve artırılması için yurt yönetiminin destekleyici 
rehberlik hizmetlerine ve genç kızların ilgi alanları doğrultusunda onların 
gelecekte kamusal yaşama dahil olmamalarını kolaylaştırmak üzere iş ve 
mesleki yönlendirme çalışmalarına devam etmesi önem taşımaktadır. 
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Genç kızların bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşama katılımları, onların 
farklı yaşam alanlarına atfettikleri değerde bağımsız olamaz. Bu bağlamda, 
aşağıda, genç kızların, iş, aile, eğitim, sağlık, kişisel güvenlik gibi alanlara 
atfettiği önem ve toplumsal yaşamın farklı alanlarıyla kurduğu ilişki biçimi 
ön-test ve son-test çalışması sonuçlarına göre karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmektedir. 

Tablo 14: Genç kızların gözünden farklı yaşam alanları

Ön-test sonuçlarına 
göre öncelikli yaşam 
alanları sıralaması

Önem derecesi
Son-test sonuçlarına 
göre öncelikli yaşam 
alanları sıralaması

Ön-test 
ortalaması

Son-test 
ortalaması

1. Sağlık 4,6 4,9 1. Sağlık 

2. Eğitim 4,5 4,8 2. İş

3. İş 4,5 4,8 3. Eğitim

4. Başarılı meslek hayatı 4,5 4,6 4. Başarılı meslek hayatı

5. Kişisel Güvenlik 4,4 4,3 5. Kişisel Güvenlik

6. Çevre, bitki ve 
hayvanların korunması

4,3 4,3
6. Çevre, bitki ve 
hayvanların korunması

7. Gelir 4,1 4,2 7. Gelir

8. Kendine ayıracak 
zamana sahip olma 

4,0 4,1
8. Kendine ayıracak 
zamana sahip olma

9. Aile 4,0 3,9 9. Aile

10. Aşk ve sevgi 3,0 3,3 10. Aşk ve sevgi

Katılımcılardan, farklı yaşam alanlarını, kendi hayatları içinde önem dere-
cesine göre 1 ile 5 puan arasında değerlendirmeleri istenmiştir. Yukarıdaki 
tabloda, öncelik sırasına göre farklı yaşam alanlarına verilen önem düzeyleri 
ön-test ve son-test çalışmaları neticesinde ayrı ayrı gösterilmektedir. Daha 
önce de bahsedildiği gibi, ön-test sonuçları analiz edildiğinde, yurtta yaşa-
yan genç kızlar için en önemli yaşam alanlarının sırasıyla sağlık, eğitim, iş ve 
başarılı meslek hayatının oluşturduğu alanlar; en önemsiz alanlar ise aile ve 
aşk ve sevgi olduğu görülmüştür. Son-test sonuçları analiz edildiğinde ise, en 
önemli yaşam alanlarının sıralamasının değişmediği görülebilecektir. Ne var 
ki, değişim yaşam alanlarına verilen önemde bir artış gözlemlenmektedir. 

Bu durumda, kritik olabilecek bir konuya tekrar dikkat çekmek yerinde 
olacaktır: insan hayatındaki önemli iki yaşam alanı olmasına karşın, aile 
yaşantısının ve aşk ve sevginin yurtta yaşayan genç kızlar için önemsiz olarak 
görülmesi, bu konuda duygusal duyarsızlaşma içine girdiklerinin en önemli 
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göstergesi olarak okunabilir. Yine de, yaşam alanlarına verilen önemin değiş-
mesi için kısa süre içinde büyük değişimler beklemek yerinde olmayacak-
tır. Genç kızların geçmişlerinde yaşadıkları travmanın atlatılması için daha 
uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

5.2.4.5.6. Sosyal İlişkiler, Entegrasyon ve Yaşanılan Topluma Bakış 
Açısında Değişiklikler

5.2.4.6.1. Sosyal İlişkiler ve Entegrasyon

Bir insan, sosyal yaşama dahil olacağını ve bütünleşebileceğini hissedebile-
ceği gibi zaman zaman dışlanabileceğini de hissedebilir. Aşağıda, on temel 
soruyla ölçülmeye çalışılan sosyal katılım alanlarının, yaşama dahil olmada 
ve bütünleşmede katılımcılar için ne kadar önemli olduğu sorgulanmıştır. 

Tablo 15: Genç kızların gözünden toplumsal bütünleşme alanları

Ön-test sonuçlarına 
göre öncelikli 
bütünleşme alanları 
sıralaması

Önem derecesi Son-test sonuçlarına 
göre öncelikli 
bütünleşme alanları 
sıralaması

Ön-test 
ortalaması

Son-test 
ortalaması

1. Mesleki eğitime sahip 
olma

4,56 4,58 1. Kendi gelirinin olması

2. Saygın bir işte 
çalışmak

4,56 4,46
2. Saygın bir işte 
çalışmak

3. Kendi gelirinin olması 4,41 4,46
3. Yüksek öğrenime 
sahip olma

4. Sürekli hastalığının/
engelin olmaması

4,38 4,39
4. Sürekli hastalığının/
engelin olmaması

5. Yüksek öğrenime 
sahip olma  

4,38 4,33
5. Mesleki eğitime sahip 
olma

6. Arkadaşları olma 4,28 4,30 6. Arkadaşları olma

7. Yabancı bir dili iyi 
bilme

4,13 4,12
7. Yabancı bir dili iyi 
bilme

8. Bilgisayar 
kullanabilme

3,91 3,88
8. Bilgisayar 
kullanabilme

9. Sürücü ehliyet sahibi 
olma

3,59 3,73
9. Sürücü ehliyet sahibi 
olma

10. Aile ve çocuk sahibi 
olma

3,19 3,46
10. Aile ve çocuk sahibi 
olma

Yukarıdaki tablo, ön-test ve son-test neticesinde genç kızların öncelik sıra-
sına göre toplumsal bütünleşme alanlarına verdiği ortalama puanları yan-
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sıtmaktadır. Katılımcılar tarafından 10 kategoride toplumsal yaşama dahil 
olma/entegrasyon alanlarının değerlendirilmesi istenmiş ve genç kızlar en 
önemliden en önemsize doğru 1 puan ile 5 puan arası değişen bir skalada, 
entegrasyon alanlarına puan vermişlerdir. Yurtta yaşayan genç kızların yap-
tığı değerlendirmede, hem ön-test hem son-test çalışmasında, son beş sırada 
yer alan entegrasyon alanlarının en önemliden en önemsize doğru dizilişi 
benzerlik göstermektedir. Öte yandan ilk beş sıranın dizilişinde farklılıklar 
bulunmaktadır. Buna göre, mesleki eğitime sahip olma ve saygın bir işte çalışmak, 
ön-test sonuçlarına göre, genç kızların hayatında en önemli entegrasyon 
alanları olarak öne çıkmaktadır. Bu iki alanı, sırasıyla kendi gelirinin olması 
(4,41 puan), sürekli bir hastalığının ya da sakatlılığının olmaması (4,38 puan), 
yüksek öğrenime sahip olma (4,38 puan), arkadaşları olma (4,28 puan), yaban-
cı bir dili iyi bilme (4,13 puan) ve bilgisayar kullanabilme (3,91 puan) alanları 
takip etmektedir. Ne var ki, sürücü ehliyet sahibi olma (3,59 puan), dahası aile 
ve çocuk sahibi olma (3,19 puan) alanları altta yer alarak, yurtta yaşayan genç 
kızlar için en önemsiz entegrasyon alanları özelliğine sahiptirler. 

Son-test sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde, ilk beş sırada yer alan 
öncelikli bütünleşme alanları sıralamasının değişiklik gösterdiği tespit edil-
miştir. Ön-test çalışması sonuçlarına göre ilk sırada yer alan mesleki eğitime 
sahip olma gerileyerek beşinci sıraya, yüksek öğrenime sahip olma beşinci sıra-
dan yükselerek üçüncü sıraya yerleşmiş ve kendi gelirinin olması ise en önemli 
bütünleşme alanı olarak ilk sıraya yükselmiştir. Saygın bir işte çalışmak ve 
sürekli bir hastalığının ya da sakatlılığının olmaması sahip oldukları pozisyonu 
korumuşlardır. Hatırlanacağı üzere, ön-test çalışmasına katılan genç kızla-
rın hem Türkiye’deki kendi yaşıtlarına hem Romanya’da yaşayan yaşıtlarına 
nazaran yüksek öğrenime daha az önem veriyor olmaları tartışılmıştı. Top-
lumsal yaşamda yüksek öğrenime sahip olmayı daha az önemli bir bütünleş-
me alanı olarak görüyor olmaları üzerinde durulmuş ve proje kapsamında 
sunulacak eğitimler sırasında bu konuya mahsus önem gösterilmesi gerek-
tiği vurgulanmıştır. Bu noktada, eğitimler sonucunda yapılan değerlendir-
melerde, genç kızların yüksek öğrenime verdikleri değerin arttığını görmek 
önemlidir. 

5.2.4.6.2. Toplumun Niteliği: Özgürlükler, Haklar, Fırsat Eşitlikleri ve 
Güvencelere Bakış 

Bu bölümde, yaşadıkları toplumla olan bağlarını anlamak ve gerçeklikle 
kurgu arasındaki farkı sorgulamak üzere genç kızların, ön-test ve son-test 
sonuçlarına göre karşılaştırmalı olarak, yaşadıkları toplumda var olan hak-
lardan, fırsat eşitliklerinden ve güvencelerden ne kadar haberdar oldukları 
tartışılmaktadır. Temel olarak, toplumsal alanda var olan özgürlükler, haklar, 
fırsat eşitlikleri ve güvencelerin algılanma düzeyini ölçmek üzere katılımcı-
lardan bir dizi soruya yanıt vermeleri istenmiştir. 
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Tablo 16: Genç kızların özgürlükler, haklar, fırsat eşitlikleri ve güvencelere 
bakışı

Ön-test;
Özgürlükler, haklar, 
fırsat eşitlikleri 
ve güvencelerin 
gerçekleşme düzeyi

Gerçekleşme derecesi Son-test;
Özgürlükler, haklar, 
fırsat eşitlikleri 
ve güvencelerin 
gerçekleşme düzeyi

Ön-test Son-test

1.Zenginliğin eşit ve adil 
dağıtılması

4,35 4,18
1.Zenginliğin eşit ve adil 
dağıtılması

2.İş bulma şansı 3,65 3,39 2.İş bulma şansı

3.Kadın erkek eşitliği 3,30 3,55 3.Çevrenin korunması

4.Her yerde/her zaman 
serbest konuşma 
özgürlüğü

3,23 3,06
4.Her yerde/her zaman 
serbest konuşma 
özgürlüğü

5.Çevrenin korunması 3,23 3,00 5.Kadın erkek eşitliği

6.Sosyal güvenlik 2,90 2,91 6.Sosyal güvenlik

7.İhtiyacı olanlar ve 
yoksullarla dayanışma

2,87 2,79
7.Mesleğini seçebilme 
özgürlüğü

8.Mesleğini seçebilme 
özgürlüğü

2,58 2,63
8.İhtiyacı olanlar ve 
yoksullarla dayanışma

9.Din ve vicdan 
özgürlüğü

2,33 2,21
9.Din ve vicdan 
özgürlüğü

Genç kızlar, kendi algılarına göre gerçekleşme düzeyi en düşükten en yükse-
ğe doğru, 1 ile 5 puan arası değişen bir skalada, yaşadıkları toplumda özgür-
lükler, haklar, fırsat eşitlikleri ve güvenceler konularını temsil eden alanlara 
puan vermişlerdir. Böylece, konu hakkında algıları ve toplumla olan bağları 
anlaşılmaya çalışılacaktır. Tablodaki sıralamaya bakıldığında, genç kızlar 
hem ön-test hem son-test çalışması sırasında, zenginliğin eşit ve adil dağıtılma-
sının ve iş bulma şansının Türkiye’de gerçekleşmiş en önemli güvencelerden 
ilk ikisi olduğuna yüksek düzeyde inanç duymaktadırlar. Ayrıca, sıralama-
sı farklı olsa da, genç kızların, yaşadıkları toplumda kadın-erkek eşitliğinin 
gerçekleştiğine dair inançları azımsanmayacak düzeyde yüksektir (ön-test 
sonuçlarına göre kadın-erkek eşitliğinin Türkiye’de gerçekleşme düzeyi 3,30 
puan ve son-test sonuçlarına göre 3,00 puandır). Toplumsal hayatta genç kız-
ların hissettiği düzeyde karşılığı olmamasına rağmen, her iki grup için de, 
kadın-erkek eşitliğinin gerçekleşmiş olduğuna dair duydukları yüksek inancın 
nedeni, etraflarında başarılı kadınları görmeye alışkın olmalarıdır denebilir. 
Böylesi bir durum, genç kızların, kadın-erkek eşitliği konusunda elbette iyim-
ser hisler beslemesine önemli nedenlerinden birisidir. Bununla birlikte, iş 
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garantilerinin olması ve bu konuda kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması, 
genç kızların Türkiye’de iş bulma şansının hayli yüksek düzeyde olduğunu 
düşünmelerine neden olmaktadır. Resmi rakamlara göre Türkiye’nin işsiz-
lik oranının % 9,8 ve tarım dışı işsizlik oranının % 12,7 olduğu bir dönemde 
ve işsizliğin son bir yıl içinde 207 bin kişi arttığı bilindiğinde9, genç kızla-
rın Türkiye’de iş bulma şansının yüksek olduğunu düşünmesi bizlere için-
de yaşadıkları toplumla olan bağlarının zayıf olduğunu düşündürmektedir. 
Bununla birlikte, genç kızların Türkiye’de zenginliğin eşit ve adil dağıtıldığını 
düşünmesi ve bu konudaki inançlarının hayli yüksek olması, onların içinde 
yaşadıkları toplumla kurdukları bağın ne denli zayıf olduğuna ve toplumsal 
yaşamın gerçeklerine ne denli uzak olduğuna bir işarettir. Genç kızların top-
lumsal yaşamla bağ kurarken demir alma noktalarının olmaması, toplumsal 
yaşamdan izole olarak yaşadıkları hayatın yansımasıdır. Bu bağlamda, daha 
gerçekçi algılara sahip olmaları ve toplumla temas ederken kullandıkları 
referans kaynaklarının güncel olması için uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

5.2.4.6.3. Avrupa Birliği’ne Bakış

Genç kızların Avrupa Birliği fikrine ve Türkiye’nin birliğe tam üyeliğine 
bakışı ön-test ve son-test sonuçlarına göre aşağıda karşılaştırmalı olarak 
incelenmektedir. Temel araştırmada her iki çalışma sırasında, genç kızlara 
bir dizi kritik soru yöneltilerek bu konudaki algıları değerlendirilmeye çalı-
şılmıştır.

Tablo 17: Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye için...

Düşünce Ön-test (%) Son-test (%)

Olumlu olacaktır 23,3 18,2

Olumsuz olacaktır 13,3 39,4

Bir şey değiştirmeyecektir. 6,7 6,1

Fikrim yok 56,7 36,4

Toplam 100,0 100,0

Ön-test sonuçlarına göre yurtta yaşayan genç kızların % 23,3’ü Avrupa 
Birliği’ne tam üyeliğinin Türkiye için olumlu olacağını düşünmektedir. 
Bu durum son-test çalışması sonuçlarında değişiklik göstermekte ve tam 
üyeliğinin Türkiye için olumlu olacağını düşünenlerin oranı % 18,2’ye 
düşmektedir. Bu noktada dikkat çekici olan bir husus vardır: genç kızların 
% 56,7’si ön-test değerlendirmesi sırasında konu hakkında fikri olmadığını 
belirtirken, son-test değerlendirmesinde bu oran % 36,4’e düşmüştür. Son-

9 Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü Araştırması 2008 Ağustos dönemi sonuçları 
(Temmuz, Ağustos, Eylül 2008). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2064
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test çalışması sonucunda konu hakkında fikir sahibi olanların oranı artmış 
olsa da umutlar azalmıştır. Son-test çalışmasında, Türkiye’nin tam üyeliği-
nin, Türkiye için olumsuz olacağı fikri daha yaygın olarak dile getirilmeye 
başlanmıştır. Hatırlanacağı üzere, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin, Türkiye 
için olumsuz olacağına duyulan inancın, yurtta yaşayan genç kızlara naza-
ran ailesiyle yaşayan genç kızlarda daha yüksek olduğu ilk çalışma sonuçları 
sırasında tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak, ön-test çalışması sırasında, 
yurtta yaşayan her on genç kızdan ikisi olumsuz görüş bildirirken, ailesiyle 
yaşayan her on kızdan dördü, tam üyeliğin Türkiye için olumsuz olacağına 
inanmaktaydı. Son-test değerlendirmesinde bu konuda, yurtta yaşayan genç 
kızların Türkiye’de ailesiyle yaşayan kızlarla benzer oranda olumsuz fikre 
sahip olduğu görülmektedir. 

Genç kızlara yöneltilen ikinci soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için desteğin azaldığının işaret-
leri daha net görülebilir. 

Tablo 18: Yarın bir referandum/halk oylaması yapılsa Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği konusunda oyunuz ne olurdu?

Oy Ön-test (%) Son-test (%)

Evet 43,3 28,1

Hayır 30,0 37,5

Boş 26,7 34,4

Toplam 100,0 100,0

Ön-test sonuçlarına göre Avrupa Birliği’ne tam üyelik için referandum 
(halk oylaması) yapılsa, her on genç kızdan dördü “evet” oyu verebileceğini 
belirtirken, son-test değerlendirmesinde her on genç kızdan üçü “evet” oyu 
verebileceğini dile getirmiştir. Bu anlamda, genç kızların Avrupa Birliği’ne 
ilişkin desteğinin azaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bununla birlik-
te, boş oy vereceğini söyleyenlerin oranını artmış olması bu konuda genel 
olarak bir kararsızlığın oluştuğu işaretini vermektedir. “Avrupa Birliği’ne 
üyelik Türkiye’nin yararına mıdır?” sorusuyla karşılaştırdığımızda benzer 
kararsız tutumun artarak sürdürüldüğü görülecektir. 

Tablo 19: Türkiye’nin AB’ye üye olması Türkiye’nin yararına mıdır?

Düşünce Ön-test (%) Son-test (%)

Evet 48,4 25,0

Hayır 12,9 18,8

Fikrim Yok 38,7 56,3

Toplam 100,0 100,0
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Yurtta yaşayan genç kızlar, her ne kadar Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Tür-
kiye için olumlu olabileceği konusunda karamsar olsalar da, Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliğin Türkiye’nin yararına olacağı konusunda kararsız olduklarını 
dile getirmektedirler. Genç kızların yarıdan fazlası (% 56,3’ü) AB’ye üye 
olmanın Türkiye için yararlı olup olmayacağı konusunda kararsızdır. 

Tüm bu sonuçlara ek olarak, AB’ye tam üyeliğin hem olumlu hem de olum-
suz etkileri olacağına inananlara bu yararın ya da zararın neler olabileceği 
sorulmuştur. Ön-test sonuçlarına göre, tam üyeliğin Türkiye’nin yararına 
olacağını düşünenlerin bu yararın ekonomik tarafına vurgu yaptıkları; tam 
üyeliğin Türkiye’ye yarar sağlamayacağını düşünenlerin ise olası zararın 
ahlaki ve kültürel yanına vurgu yaptıkları tespit edilmişti. 

Ancak, son-test sonuçlarında genç kızların her iki noktada da farklı pozisyon 
aldıkları görülmektedir. Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’nin yararı-
na olmayacağını düşünenler, ön-test sırasında tam üyeliğin ahlaki ve kültü-
rel açıdan Türkiye’ye zarar vereceğini söyleseler de, son-test sırasında farklı 
bir konuya değinmektedirler. Olumsuz fikre sahip genç kızlardan birisinin 
söylediği söz bu konudaki fikirleri özetlemektedir: “[diğer üye ülkelerle] eşit 
haklarımız yok, eğer üye olursak ezileceğiz”. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin, Türkiye’nin yararına olacağı-
nı düşünenler, ön-test sırasında bu yararın ekonomik olacağını belirtirken, 
son-test sonrasında farklı alanlarda da yarar sağlanabileceğini vurgulamakta-
dırlar. Yine genç kızlardan birisinin verdiği yanıt diğerlerini özetler nitelik-
tedir: “[ekonomik gelişmenin yanında] kültür konusunda, temizlik ve altyapı 
konularında ve kadın-erkek eşitliğinde gelişmeler olacaktır”. 

Yanıtlar değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği üyeliğine karşı olsun ya da bu 
konuda olumlu fikirlere sahip olsun, çalışmalar neticesinde genç kızların 
Avrupa Birliği ile Türkiye’nin müzakere sürecinden daha fazla haberdar 
olduğun söylemek yanlış olmayacaktır. Basitçe ahlaki argümanlar öne sür-
mektense, karşı olanların daha ziyade müzakereler sırasında Türkiye’ye kar-
şı sergilenen farklı tutumlardan yakınmalar ve eşitlik, adalet gibi argümanla-
rı dile getirmeleri son yaşanan tartışmaların takip edildiğini göstermektedir. 
Bu bakımdan, basitçe olumlu ya da olumsuz fikre sahip olmaktansa, konu 
hakkında bilgi sahibi olmak için bir çabanın sarf edildiği ve sürecin genç 
kızlar tarafından da dikkatle izlenmeye başlandığı gözden kaçırılmamalıdır. 

5.2.5. SONUÇ ve ÖNERİLER

PEARL projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler öncesinde yapılan 
temel araştırmada yurtta yaşayan genç kızlar, ailesi yanında yaşayan genç 
kızlar ve Romanya’da yurtta yaşayan genç kızlardan oluşan üç farklı grupla 
birlikte değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Eğitimler öncesi bu ilk değer-
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lendirme çalışmasında diğer gruplarla karşılaştırmalı olarak hem bir durum 
tespiti yapılmış hem eğitimler sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 
ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Eğitimler sonrasında ise, son-test çalışması 
gerçekleştirilmek suretiyle hedef grupta yer alan genç kızların PEAL projesi 
kapsamında aldıkları mesleki eğitimler ve katıldıkları sosyal etkinliklerin 
değerlendirmesi yapıldığı gibi olası değişim noktaları da izlenmeye çalışıl-
mıştır. Aşağıdaki tabloda, ilk raporda sonuç kısmında belirtilen önerilerin 
son-test çalışması sonucunda elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçları 
ve gerçekleşme düzeyi sunulmaktadır. 
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Sayın cevaplayıcı,

Bu araştırmanın amacı genel olarak yetiştirme yurtlarında yaşamlarını geçi-
ren kız çocuklarının, hayata başlangıç yaptığı dönemlerde, kendileri ile 
aynı yaşta olan hemcinslerinden daha dezavantajlı bir konuma düşmelerini 
engellemek ve iş yaşamına katılmalarını desteklemek üzere gerçekleştirilme-
si planlanan bir projeye geçerli ve güvenilir bilgileri sağlamaktır.

Bu çalışmamızda, kendinize, yaşadığınız çevreye ve aldığınız hizmetle-
re yönelik olarak özellikle sizlerin fikirlerinize başvurmak istiyoruz. Sizin 
içten cevaplarınız, var olan durum hakkındaki bilgimize çok önemli katkı-
lar sağlayacaktır. Bu sayede, yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerin eğitim 
faaliyetlerinden faydalanarak istihdam edinebilirliklerinin arttırılması ve 
meslek eğitimine yönlendirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Sizlerin yardı-
mıyla elde edeceğimiz geçerli ve güvenilir bilgiler projenin uygulanmasında 
sırasında bizlere yol gösterecektir. Dolayısıyla vereceğiniz samimi cevaplar 
koşulları daha doğru olarak öğrenmemizi sağlayacak ve bu projenin ülkemiz 
için başarılı bir etki yaratmasında oldukça önemli olacaktır. 

Soruların hiçbir doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Kendinizi tanımlayan 
cevapları vererek, sadece içinde bulunduğunuz durumu anlatırsanız mem-
nun oluruz.

Anket uygulanması yaklaşık olarak 15 dakikanızı alacaktır. 

Değerli zamanınızın bir kısmını ayırdığınız için teşekkürler.

Araştırma Ekibi
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I. KİŞİSEL BİLGİLER

A. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

A1. Doğum tarihiniz nedir?

.................................................................................................................................

A2. Aslen nerelisiniz? (Kendisi) (Lütfen il yazınız)

.................................................................................................................................

A3. Eğitim seviyeniz nedir? 
Lütfen sahip olduğunuz en yüksek eğitim seviyenizi belirtiniz.

1) (....) Okur yazar değil 
2) (....) Okur yazar fakat okul bitirmedi
3) (....) İlkokul
4) (....) Orta okul ve dengi
5) (....) Lise ve dengi
6) (....) Üniversite ve üzeri

B. SAĞLIK ve HİJYEN

B4. Günlük faaliyetlerinizi engelleyecek düzeyde herhangi bir fiziksel 
veya ruhsal sağlık sorunu, hastalık veya engeliniz var mı?

1) (....) Evet, ciddi olarak, belirtiniz .........................................................
2) (....) Evet, bir dereceye kadar, belirtiniz ..............................................
3) (....) Hayır

B5. Devamlı olarak ilaç almak ihtiyacında mısınız? 
(Vitamin değil gerçek ilaç kastedilmektedir)

1) (....) Evet
2) (....) Hayır

B6. Genelde sağlığınızdan ne derece memnunsunuz?  
(Lütfen 0’dan 10’a kadar olan sayıları kullanarak durumunuzu belirtiniz.)

Tamamen memnunum 10 (....)
 9 (....)
 8 (....)
 7 (....)
 6 (....)
 5 (....)
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 4 (....)
 3 (....)
 2 (....)
 1 (....)
Hiç memnun değilim 0 (....)

B7. İhtiyaç duyduğunuz her seferinde kolayca doktora ulaşabiliyor 
musunuz?

1) (....) Evet

2) (....) Hayır

B8. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığınızda bunu ilk 
kime söylüyorsunuz?

1) (....) Yakın arkadaşıma

2) (....) Öğretmenime

3) (....) Aileme

4) (....) Diğer ....................................................

B9. Haftada kaç defa duş alıyorsunuz?

.................................................................................................................................

B10. Dişlerinizi hangi sıklıkta fırçalıyorsunuz?

1) (....) Her gün, günde iki defa

2) (....) Her gün, günde bir defa

3) (....) Haftada iki-üç defa

4) (....) Haftada bir defa

5) (....) Ayda bir defa

6) (....) Hiç fırçalamıyorum

B11. Çamaşırlarınızı (iç çamaşırlarınızı) ne sıklıkta değiştiriyorsunuz?

1) (....) Her gün

2) (....) Haftada üç-dört

3) (....) Haftada bir

4) (....) Ayda bir-kaç defa
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C. GELİR

C12. Aylık ne kadar cep harçlığı alıyorsunuz?

...........................................YTL

C13. Aldığınız harçlığı yeterli buluyor musunuz?

1) (....) Evet
2) (....) Hayır

C14. Ayda ne kadar cep harçlığı almak isterdiniz?

...........................................YTL

D. İŞ VE İSTİHDAM

D15. Bu güne kadar gelir getirici herhangi bir işte çalıştınız mı?

1) (....) Evet

2) (....) Hayır (D17’YE GEÇİNİZ)

D16. Ne tür bir işte çalıştınız? 
(Nerede ve bizzat ne iş yaptığınızı belirtiniz.)

.................................................................................................................................

D17. Sizce kadınlar çalışmalı mı?

1) (....) Evet, belirtiniz

.................................................................................................................................

2) (....) Hayır, belirtiniz

.................................................................................................................................

D18. Örnek aldığınız bir çalışan kadın var mı? 

1) (....) Evet (Kim ve ne iş yapıyor lütfen belirtiniz), 
 Neden belirtiniz? 

.................................................................................................................................

2) (....) Hayır

D19. (Yasal olarak eğitim sürecini tamamladığınızda ve yaşınız uygun 
olduğunda) Gelecekte bir iş bulup çalışmayı düşünüyor musunuz? 

1) (....) Evet

2) (....) Hayır  (D22’YE GEÇİNİZ)



“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI 149

D20. Nasıl bir işte çalışmak istersiniz?

.................................................................................................................................

D21. Hangi sektörde/kurumda çalışmak istersiniz?

1) (....) Devlet kurumunda, neden belirtiniz

 ......................................................................................................................

2) (....) Özel sektörde, neden belirtiniz

 ......................................................................................................................

3) (....) Kendi işimi kurmak isterim, neden belirtiniz

 ......................................................................................................................

D22. Hayalinizdeki meslek nedir? 

.................................................................................................................................

D23. Hayal ettiğiniz mesleği edinmek için ne türden bir profesyonel 
öğretim veya eğitim gereklidir?

1) (.…) Hiç bir mesleki eğitim ya da özel bir öğretim gerekmiyor
2) (.…) Mesleki öğretim gerekmiyor ama işyerinde uzunca bir eğitim 

gerekiyor
3) (.…) Mesleki öğretim gerekli değil ancak bazı özel kurslar lazım
4) (.…) Üniversite dışı mesleki eğitim gerekiyor
5) (.…) Üniversite eğitimi gerekli

D24. Şu anda içinde bulunduğunuz tüm koşulları düşündüğünüzde 
hayal ettiğiniz mesleğe sahip olmak için aşağıdakilerden hangisini 
söyleyebilirsiniz?

1) (.…) Kesinlikle sahip olabilirim
2) (.…) Bir ölçüde sahip olabilirim 
3) (.…) Sahip olup olamayacağımdan emin değilim
4) (.…) Sahip olamam
5) (.…) Kesinlikle sahip olamam

D25. Hayalinizdeki mesleği elde ettiğinizde ne kazanacağınızı 
düşünüyorsunuz? (en önemli olan)

1) (.…) Para
2) (.…) Ün
3) (.…) Saygınlık
4) (.…) Diğer (Lütfen belirtiniz) ...........................................
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E. ÖZGÜVEN

E26. Şimdi size genel olarak kendinizle ilgili bir takım ifadeler verilecek. 
Lütfen aşağıdaki değerlendirmelerden biriyle yanıtlayınız.

(1) Tamamen katılıyorum
(2) Katılıyorum
(3) Ne katılıyorum, ne katılmıyorum
(4) Katılmıyorum
(5) Kesinlikle katılmıyorum

No İfadeler 1 2 3 4 5

E26.1
Diğer insanlarla eşit düzeyde ve değerli 
bir insan olduğumu düşünüyorum.

E26.2
Birçok iyi özelliğimin olduğunu 
düşünüyorum.

E26.3
Genel olarak başarısız olduğumu 
düşünüyorum. 

E26.4
Birçok işi insanların çoğunun yaptığı 
kadar iyi yapabilirim.

E26.5
Övünç/Kıvanç duyabileceğim pek bir şey 
olmadığını düşünüyorum.

E26.6
Kendime ilişkin olumlu düşüncelerim 
var.

E26.7 Genel olarak, kendimden memnunum.

E26.8
Kendime daha çok saygı duyabilmek 
isterdim.

E26.9
Bazı zamanlar kendimi gerçekten yararsız 
hissederim.

E26.10
Bazen hiç iyi biri olmadığımı 
düşünürüm.

 KATILIMCI YANITLAMIŞTIR.
 ANKETÖR YARDIMIYLA YANITLANMIŞTIR.
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II. YAŞAMA VE YAŞAM ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

F. YAŞAM ALANI

F27. Şu anda nerede yaşıyorsunuz?

1) (....) Ailemin yanında  (F30’A GEÇİNİZ)
2) (....) Yetiştirme yurdunda

F28. Kaç yıldır ailenizden ayrısınız?

.................................................................................................................................

F29. Kaç yıldır bu yurtta kalmaktasınız?

.................................................................................................................................

F30. Fırsatınız olsa başka bir yurda geçmeyi düşünür müsünüz?

1) (....) Evet

2) (....) Hayır 

F31. Yaşadığınız yerde en çok hoşunuza giden yön nedir?

.................................................................................................................................

F32. Yaşadığınız yerde en hoşunuza gitmeyen yön nedir?

.................................................................................................................................

F33. Yaşadığınız yerde aşağıdaki sorunlardan hangisiyle/hangileriyle 
karşı karşıyasınız?

No Sorun 1. Evet 2. Hayır 3. Bilmiyorum

F33.1 Kaldığınız odanın darlığı

F33.2
Pencere, kapı ya da zeminde 
bozukluklar/çürümeler 

F33.3
Tavanda/zeminde akıntı/
sızıntı/çatlaklar

F33.4
Kirli ve uygun olmayan 
tuvaletler 
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F34. Yaşadığınız yerde aşağıdaki imkanlardan hangisine/hangilerine 
sahipsiniz?

No İmkan 1. Evet 2. Hayır 3. Bilmiyorum

F34.1 Sürekli akan sıcak su

F34.2
Günde en az bir defa sıcak 
yemek

F34.3 Çamaşır makinesi

F34.4 Televizyon

F34.5 Bilgisayar

F34.6 İnternet

F35. Lütfen bana genelde yaşam alanınızdan ne kadar memnun 
olduğunuzu söyler misiniz? (Eğer tamamen memnunsanız 10’u seçin. 
Eğer hiç memnun değilseniz 0’ı seçin. Eğer ne tamamen memnun ne 
de hiç memnun değilseniz, durumunuza uyan 1 ile 9 arasında bir rakam 
seçiniz.)

Tamamen memnunum 10 (....)
 9 (....)
 8 (....)
 7 (....)

 6 (....)
 5 (....)
 4 (....)
 3 (....)
 2 (....)
 1 (....)
Hiç memnun değilim 0 (....)
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G. YAŞAM STANDARDI VE REFAH

G36. Genel olarak geleceğinizi nasıl değerlendirirsiniz?

1) (.…) Çok iyimserim

2) (.…) İyimserim

3) (.…) Kötümserim

4) (.…) Çok kötümserim

G37. Farklı yaşam alanları, insanlar için refah ve memnuniyet 
açısından farklı öneme sahiptirler. Lütfen aşağıdaki konuları bu açıdan 
değerlendiriniz.

No Çok 
önemli

Önemli Ne önemli 
Ne önemsiz

Önemsiz Çok 
önemsiz

G37.1 İş

G37.2 Aile

G37.3 Gelir

G37.4 Eğitim

G37.5 Aşk ve sevgi

G37.6
Başarılı meslek 
hayatı

G37.7

Kendine 
ayıracak 
zamana sahip 
olma 
(hobiler vb.)

G37.8 Sağlık

G37.9
Çevre, bitki ve 
hayvanların 
korunması

G37.10
Kişisel 
Güvenlik
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G38. Şimdi size hayatta karşılaştığınız genel sorunlarla ilgili birkaç 
cümle verilecek. Lütfen aşağıdaki değerlendirmelerden biriyle 
yanıtlayınız.

(1) Tamamen katılıyorum
(2) Katılıyorum
(3) Ne katılıyorum, ne katılmıyorum
(4) Katılmıyorum
(5) Kesinlikle katılmıyorum

No İfadeler 1 2 3 4 5

G38.1
Etrafımda yaşanılan sorunların çözümünde 
etkili olamıyorum.

G38.2
Çoğu zaman kendimi toplumdan dışlanmış 
hissediyorum

G38.3
Başarıya ulaşmak için çok çalışmak değil 
şans gereklidir.

G38.4 Gelecekten umutluyum.

G38.5
Bugünlerde ilerlemek için yanlış/doğru 
olmayan şeyler yapmak zorundasınız.

G39. Genel olarak, şu anki hayatınızdan ne kadar memnun olduğunuzu 
söyleyebilir misiniz?

Tamamen memnunum 10 (.…)
 9 (.…)
 8 (.…)
 7 (.…)
 6 (.…)
 5 (.…)
 4 (.…)
 3 (.…)
 2 (.…)
 1 (.…)
Hiç memnun değilim 0 (.…)
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G40. Bu günlerde hayatınızda olup biten her şeyi düşündüğünüzde, 
kendiniz için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?

1) (.…) Çok mutluyum
2) (.…) Oldukça mutluyum
3) (.…) Pek mutlu değilim
4) (.…) Çok mutsuzum

H. KİŞİSEL ÇEVRE VE KİŞİSEL GÜVENLİK

H41. Yaşadığınız çevrede yürürken kendinizi ne kadar güvende 
hissediyorsunuz?

1) (.…) Çok güvenli
2) (.…) Oldukça güvenli
3) (.…) Oldukça güvensiz
4) (.…) Çok güvensiz

H42. Son bir yıl içerisinde hiç aşağıdaki olayların birisine maruz 
kaldınız mı?

No Olay 1. Evet 2. Hayır

H42.1 Bir şeyler çaldırmak

H42.2 Taciz veya tehdit edilmek

H42.3 Dövülmek veya yaralanmak
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J. SOSYAL İLİŞKİLER VE ENTEGRASYON

J43. Bir insan, sosyal yaşama dahil olacağını ve bütünleşebileceğini veya 
dışlanabileceğini hissedebilir. Size göre aşağıdaki noktalar, sosyal yaşama 
dahil olmada ve bütünleşmede ne kadar önemlidir?

(1) Çok önemsiz
(2) Önemli değil
(3) Ne önemli, ne önemsiz
(4) Önemli
(5)  Çok önemli

No İfadeler 1 2 3 4 5

J43.1 Saygın bir işte çalışmak

J43.2 Bilgisayar kullanabilme

J43.3 Yabancı bir dili iyi bilme

J43.4 Sürücü ehliyet sahibi olma

J43.5 Mesleki eğitime sahip olma

J43.6 Arkadaşları olma

J43.7
Sürekli bir hastalığının ya da 
sakatlılığının olmaması.

J43.8 Aile ve çocuk sahibi olma

J43.9 Yüksek öğrenime sahip olma

J43.10 Kendi gelirinin olması

J44. Akrabalarınızla ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizi göz önünde 
bulundurduğunuzda; aşağıdakilerden hangisi sizin durumunuza uygun 
düşer?

1) (.…) Kendimi hiç bir zaman yalnız hissetmem.

2) (.…) Kendimi bazen yalnız hissederim, ancak bunu bir sorun 
olarak görmem.

3) (.…) Kendimi bazen yalnız hissederim ve genelde şimdikinden 
daha fazla insanla bir arada olmak isterim.

4) (.…) Kendimi sık sık yalnız hissederim.

5) (.…) Kendimi her zaman yalnız hissederim.
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J45. Genelde insanların çoğunun güvenilir olduğunu mu yoksa 
insanların güvenilmez olduğunu mu düşünürsünüz?

1) (....) İnsanların çoğuna güvenilir
2) (....) İnsanlar güvenilmezdir, temkinli olmak gerekir

J46. En çok kime güvenirsiniz?

1) (....) Aile bireylerine
2) (....) Arkadaşlarıma
3) (....) Öğretmenlerime
4) (....) Güvenlik güçlerine (polis, asker vs. gibi)
5) (....) Diğer (Lütfen belirtiniz) ........................................

J47. Aile üyeleriniz dışında, yakın arkadaşlarınız arasında kişisel ve 
önemli meseleleri konuşacağınız kimseler var mı?

1) (....) Evet
2) (....) Hayır

J48. Kaç yakın arkadaşınız var?

Sayı:..............................

J49. İstediğiniz zaman arkadaşlarınızla rahatça dışarı çıkabiliyor 
musunuz?

1) (....) Evet
2) (....) Hayır

J50. Anne-babanız sağ mı?

1) (.…) Sadece annem sağ (J52’YE GEÇİNİZ)
2) (.…) Sadece babam sağ (J53’E GEÇİNİZ)
3) (.…) Her ikisi de sağ
4) (.…) Her ikisi de ölü  (III. BÖLÜME GEÇİNİZ)
5) (.…) Bilmiyorum  (III. BÖLÜME GEÇİNİZ)

J51. Anne-babanız birlikte mi yaşıyor?

1) (....) Evet
2) (....) Hayır
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J52. Annenizi ne kadar sıklıkta ziyaret ediyorsunuz/yüz yüze 
görüşüyorsunuz?

1) (.…) Her gün
2) (.…) Haftada birkaç kez
3) (.…) Haftada bir
4) (.…) Ayda bir
5) (.…) Yılda bir kaç kez
6) (.…) Daha seyrek
7) (.…) Hiç
8) (.…) Aynı evde yaşıyoruz

J53. Babanızı ne kadar sıklıkta ziyaret ediyorsunuz/yüz yüze 
görüşüyorsunuz?

1) (.…) Her gün
2) (.…) Haftada birkaç kez
3) (.…) Haftada bir
4) (.…) Ayda bir
5) (.…) Yılda bir kaç kez
6) (.…) Daha seyrek
7) (.…) Hiç
8) (.…) Aynı evde yaşıyoruz

J54. Annenizle ne kadar sıklıkta telefonda konuşuyorsunuz?
1) (.…) Her gün
2) (.…) Haftada birkaç kez
3) (.…) Haftada bir
4) (.…) Ayda bir
5) (.…) Yılda bir kaç kez
6) (.…) Daha seyrek
7) (.…) Hiç
8) (.…) Aynı evde yaşıyoruz

J55. Babanızla ne kadar sıklıkta telefonda konuşuyorsunuz?
1) (.…) Her gün
2) (.…) Haftada birkaç kez
3) (.…) Haftada bir
4) (.…) Ayda bir
5) (.…) Yılda bir kaç kez
6) (.…) Daha seyrek
7) (.…) Hiç
8) (.…) Aynı evde yaşıyoruz
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III. YAŞANILAN TOPLUMA İLİŞKİN BİLGİLER

K. TOPLUMUN NİTELİĞİ

K56. Yaşadığınız toplumda aşağıda bahsedilen özgürlüklerden, 
haklardan, fırsat eşitliklerinden ve güvencelerden ne kadarı 
gerçekleşmiştir?

(1) Tamamen gerçekleşmiş
(2) Oldukça gerçekleşmiş
(3) Ne gerçekleşmiş ne gerçekleşmemiş
(4) Pek gerçekleşmemiş
(5) Hiç gerçekleşmemiş

No
Özgürlükler, haklar,
fırsat eşitlikleri

1 2 3 4 5

K56.1 Mesleğini seçebilme özgürlüğü

K56.2 Çevrenin korunması.

K56.3 Zenginliğin eşit ve adil dağıtılması  

K56.4 Kadın erkek eşitliği

K56.5
Her yerde ve her zaman serbest 
konuşma özgürlüğü

K56.6 Din ve vicdan özgürlüğü

K56.7 Sosyal güvenlik

K56.8
İhtiyacı olanlar ve yoksullarla 
dayanışma

K56.9 İş bulma şansı
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L. AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ 
(AŞAĞIDAKİ SORULAR SADECE TÜRKİYE’DE SORULACAKTIR)

Aşağıdaki cümleyi altında verilen şıklardan hangisiyle tamamlarsınız?

L57. Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye için ................

1) (....) olumlu olacaktır. 
2) (....) olumsuz olacaktır.
3) (....) bir şey değiştirmeyecektir.
4) (....) Fikrim yok.

L58. Yarın bir referandum/halk oylaması yapılsa Türkiye’nin Avrupa 
Birliği (AB) üyeliği konusunda oyunuz ne olurdu?

1) (....) Evet  
2) (....) Hayır  
3) (....) Boş 

L59. Türkiye’nin AB’ye üye olması Türkiye’nin yararına mıdır?

1) (....) Evet, yararınadır.  (L60’A GEÇİNİZ)
2) (....) Hayır, yararına değildir. (L61’E GEÇİNİZ)
3) (....) Fikrim yok  

L60. (L59’un yanıtı Evet ise), 
Türkiye’nin AB’ye üye olmakla neler kazanacağını düşünüyorsunuz?

.................................................................................................................................

L61. (L59’un yanıtı Hayır ise), 
Türkiye’nin AB’ye üye olmakla ne kaybedeceğini düşünüyorsunuz?

.................................................................................................................................

L62. AB’ye üyelik sizin hayatınızda ne gibi bir değişiklik yaratacak?

.................................................................................................................................



“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI 161

6.2. SON TEST SORU KAĞIDI

SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE 
GÜVENCEYE ADIM PROJESİ

Görüşme Tarihi :.........../.........../...........

Anketör : .......................................................

Görüşülen kişinin ismi : .......................................................

ANKET NO:

ANKARA 2008
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Sayın cevaplayıcı,

Bu araştırmanın amacı genel olarak yetiştirme yurtlarında yaşamlarını geçi-
ren kız çocuklarının, hayata başlangıç yaptığı dönemlerde, kendileri ile 
aynı yaşta olan hemcinslerinden daha dezavantajlı bir konuma düşmelerini 
engellemek ve iş yaşamına katılmalarını desteklemek üzere gerçekleştirilme-
si planlanan bir projeye geçerli ve güvenilir bilgileri sağlamaktır.

Bu çalışmamızda, kendinize, yaşadığınız çev reye ve aldığınız hizmetle-
re yönelik olarak özellikle sizlerin fikirlerinize başvurmak istiyoruz. Sizin 
içten cevaplarınız, var olan durum hakkındaki bilgimize çok önemli katkı-
lar sağlayacaktır. Bu sayede, yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerin eğitim 
faaliyetlerinden faydalanarak istihdam edinebilirliklerinin arttırılması ve 
meslek eğitimine yönlendirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Sizlerin yardı-
mıyla elde edeceğimiz geçerli ve güvenilir bilgiler projenin uygulanmasında 
sırasında bizlere yol gösterecektir. Dolayısıyla vereceğiniz samimi cevaplar 
koşulları daha doğru olarak öğrenmemizi sağlayacak ve bu projenin ülkemiz 
için başarılı bir etki yaratmasında oldukça önemli olacaktır. 

Soruların hiçbir doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Kendinizi tanımlayan 
cevapları vererek, sadece içinde bulunduğunuz durumu anlatırsanız mem-
nun oluruz.

Anket uygulanması yaklaşık olarak 15 dakikanızı alacaktır. 

Değerli zamanınızın bir kısmını ayırdığınız için teşekkürler.

Araştırma Ekibi
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I. KİŞİSEL BİLGİLER

B. SAĞLIK ve HİJYEN

B9. Haftada kaç defa duş alıyorsunuz?

.................................................................................................................................

B10. Dişlerinizi hangi sıklıkta fırçalıyorsunuz?

1) (....) Her gün, günde iki defa
2) (....) Her gün, günde bir defa
3) (....) Haftada iki-üç defa
4) (....) Haftada bir defa
5) (....) Ayda bir defa
6) (....) Hiç fırçalamıyorum

B11. Çamaşırlarınızı (iç çamaşırlarınızı) ne sıklıkta değiştiriyorsunuz?

1) (....) Her gün
2) (....) Haftada üç-dört
3) (....) Haftada bir
4) (....) Ayda bir-kaç defa

D. İŞ VE İSTİHDAM

D17. Sizce kadınlar çalışmalı mı?

1) (....) Evet, belirtiniz
.................................................................................................................................

2) (....) Hayır, belirtiniz 
.................................................................................................................................

D18. Örnek aldığınız bir çalışan kadın var mı? 

1) (....) Evet (Kim ve ne iş yapıyor lütfen belirtiniz), 
 Neden belirtiniz?

.................................................................................................................................

2) (....) Hayır

D19. (Yasal olarak eğitim sürecini tamamladığınızda ve yaşınız uygun 
olduğunda) Gelecekte bir iş bulup çalışmayı düşünüyor musunuz? 

1) (....) Evet
2) (....) Hayır  (D22’YE GEÇİNİZ)



164
“SAYGIN BİR YAŞAM İÇİN İSTİHDAM VE GÜVENCEYE ADIM - PEARL” PROJESİ 
UYGULAMA VE ALAN ÇALIŞMASI SONUÇ KİTABI

D20. Nasıl bir işte çalışmak istersiniz?

.................................................................................................................................

D21. Hangi sektörde/kurumda çalışmak istersiniz?

1) (....) Devlet kurumunda, neden belirtiniz
 ......................................................................................................................

2) (....) Özel sektörde, neden belirtiniz
 ......................................................................................................................

3) (....) Kendi işimi kurmak isterim, neden belirtiniz

 ......................................................................................................................

D22. Hayalinizdeki meslek nedir? 

.................................................................................................................................

D23. Hayal ettiğiniz mesleği edinmek için ne türden bir profesyonel 
öğretim veya eğitim gereklidir?

1) (.…) Hiç bir mesleki eğitim ya da özel bir öğretim gerekmiyor

2) (.…) Mesleki öğretim gerekmiyor ama işyerinde uzunca bir eğitim 
gerekiyor

3) (.…) Mesleki öğretim gerekli değil ancak bazı özel kurslar lazım

4) (.…) Üniversite dışı mesleki eğitim gerekiyor

5) (.…) Üniversite eğitimi gerekli

D24. Şu anda içinde bulunduğunuz tüm koşulları düşündüğünüzde 
hayal ettiğiniz mesleğe sahip olmak için aşağıdakilerden hangisini 
söyleyebilirsiniz?

1) (.…) Kesinlikle sahip olabilirim
2) (.…) Bir ölçüde sahip olabilirim 
3) (.…) Sahip olup olamayacağımdan emin değilim
4) (.…) Sahip olamam
5) (.…) Kesinlikle sahip olamam

D25. Hayalinizdeki mesleği elde ettiğinizde ne kazanacağınızı 
düşünüyorsunuz? (en önemli olan)

1) (.…) Para
2) (.…) Ün
3) (.…) Saygınlık
4) (.…) Diğer (Lütfen belirtiniz) ........................................................
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E. ÖZGÜVEN

E26. Şimdi size genel olarak kendinizle ilgili bir takım ifadeler verilecek. 
Lütfen aşağıdaki değerlendirmelerden biriyle yanıtlayınız.

(1) Tamamen katılıyorum
(2) Katılıyorum
(3) Ne katılıyorum, ne katılmıyorum
(4) Katılmıyorum
(5) Kesinlikle katılmıyorum

No İfadeler 1 2 3 4 5

E26.1
Diğer insanlarla eşit düzeyde ve değerli 
bir insan olduğumu düşünüyorum.

E26.2
Birçok iyi özelliğimin olduğunu 
düşünüyorum.

E26.3
Genel olarak başarısız olduğumu 
düşünüyorum. 

E26.4
Birçok işi insanların çoğunun yaptığı 
kadar iyi yapabilirim.

E26.5
Övünç/Kıvanç duyabileceğim pek bir 
şey olmadığını düşünüyorum.

E26.6
Kendime ilişkin olumlu düşüncelerim 
var.

E26.7 Genel olarak, kendimden memnunum.

E26.8
Kendime daha çok saygı duyabilmek 
isterdim.

E26.9
Bazı zamanlar kendimi gerçekten 
yararsız hissederim.

E26.10
Bazen hiç iyi biri olmadığımı 
düşünürüm.

 KATILIMCI YANITLAMIŞTIR.
 ANKETÖR YARDIMIYLA YANITLANMIŞTIR.
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II. YAŞAMA VE YAŞAM ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

F. YAŞAM ALANI

F30. Fırsatınız olsa başka bir yurda geçmeyi düşünür müsünüz?

1. (....) Evet
2. (....) Hayır 

F31. Yaşadığınız yerde en çok hoşunuza giden yön nedir?

.................................................................................................................................

F32. Yaşadığınız yerde en hoşunuza gitmeyen yön nedir?

.................................................................................................................................

F35. Lütfen bana genelde yaşam alanınızdan ne kadar memnun 
olduğunuzu söyler misiniz? (Eğer tamamen memnunsanız 10’u seçin. 
Eğer hiç memnun değilseniz 0’ı seçin. Eğer ne tamamen memnun ne 
de hiç memnun değilseniz, durumunuza uyan 1 ile 9 arasında bir rakam 
seçiniz.)

Tamamen memnunum 10 (....)
 9 (....)
 8 (....)
 7 (....)
 6 (....)
 5 (....)
 4 (....)
 3 (....)
 2 (....)
 1 (....)
Hiç memnun değilim 0 (....)
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G. YAŞAM STANDARDI VE REFAH

G36. Genel olarak geleceğinizi nasıl değerlendirirsiniz?

1) (.…) Çok iyimserim

2) (.…) İyimserim

3) (.…) Kötümserim

4) (.…) Çok kötümserim

G37. Farklı yaşam alanları, insanlar için refah ve memnuniyet 
açısından farklı öneme sahiptirler. Lütfen aşağıdaki konuları bu açıdan 
değerlendiriniz.

No Çok 
önemli

Önemli Ne önemli 
Ne önemsiz

Önemsiz Çok 
önemsiz

G37.1 İş

G37.2 Aile

G37.3 Gelir

G37.4 Eğitim

G37.5 Aşk ve sevgi

G37.6
Başarılı meslek 
hayatı

G37.7

Kendine 
ayıracak 
zamana sahip 
olma 
(hobiler vb.)

G37.8 Sağlık

G37.9
Çevre, bitki ve 
hayvanların 
korunması

G37.10
Kişisel 
Güvenlik
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G38. Şimdi size hayatta karşılaştığınız genel sorunlarla ilgili birkaç 
cümle verilecek. Lütfen aşağıdaki değerlendirmelerden biriyle 
yanıtlayınız.

(1) Tamamen katılıyorum
(2) Katılıyorum
(3) Ne katılıyorum, ne katılmıyorum
(4) Katılmıyorum
(5) Kesinlikle katılmıyorum

No İfadeler 1 2 3 4 5

G38.1
Etrafımda yaşanılan sorunların çözümünde 
etkili olamıyorum.

G38.2
Çoğu zaman kendimi toplumdan dışlanmış 
hissediyorum

G38.3
Başarıya ulaşmak için çok çalışmak değil 
şans gereklidir.

G38.4 Gelecekten umutluyum.

G38.5
Bugünlerde ilerlemek için yanlış/doğru 
olmayan şeyler yapmak zorundasınız.

G39. Genel olarak, şu anki hayatınızdan ne kadar memnun olduğunuzu 
söyleyebilir misiniz?

Tamamen memnunum 10 (.…)
 9 (.…)
 8 (.…)
 7 (.…)
 6 (.…)
 5 (.…)
 4 (.…)
 3 (.…)
 2 (.…)
 1 (.…)
Hiç memnun değilim 0 (.…)
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G40. Bu günlerde hayatınızda olup biten her şeyi düşündüğünüzde, 
kendiniz için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?

1) (.…) Çok mutluyum
2) (.…) Oldukça mutluyum
3) (.…) Pek mutlu değilim
4) (.…) Çok mutsuzum

J. SOSYAL İLİŞKİLER VE ENTEGRASYON

J43. Bir insan, sosyal yaşama dahil olacağını ve bütünleşebileceğini 
veya dışlanabileceğini hissedebilir. Size göre aşağıdaki noktalar, sosyal 
yaşama dahil olmada ve bütünleşmede ne kadar önemlidir?

(1) Çok önemsiz
(2) Önemli değil
(3) Ne önemli, ne önemsiz
(4) Önemli
(5) Çok önemli

No İfadeler 1 2 3 4 5

J43.1 Saygın bir işte çalışmak

J43.2 Bilgisayar kullanabilme

J43.3 Yabancı bir dili iyi bilme

J43.4 Sürücü ehliyet sahibi olma

J43.5 Mesleki eğitime sahip olma

J43.6 Arkadaşları olma

J43.7
Sürekli bir hastalığının ya da 
sakatlılığının olmaması.

J43.8 Aile ve çocuk sahibi olma

J43.9 Yüksek öğrenime sahip olma

J43.10 Kendi gelirinin olması
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J44. Akrabalarınızla ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizi göz önünde 
bulundurduğunuzda; aşağıdakilerden hangisi sizin durumunuza uygun 
düşer?

1) (.…) Kendimi hiç bir zaman yalnız hissetmem

2) (.…) Kendimi bazen yalnız hissederim, ancak bunu bir sorun 
olarak görmem

3) (.…) Kendimi bazen yalnız hissederim ve genelde şimdikinden 
daha fazla insanla bir arada olmak isterim

4) (.…) Kendimi sık sık yalnız hissederim.

5) (.…) Kendimi her zaman yalnız hissederim.

J45. Genelde insanların çoğunun güvenilir olduğunu mu yoksa 
insanların güvenilmez olduğunu mu düşünürsünüz?

1) (....) İnsanların çoğuna güvenilir

2) (....) İnsanlar güvenilmezdir, temkinli olmak gerekir

J46. En çok kime güvenirsiniz?

1) (....) Aile bireylerine

2) (....) Arkadaşlarıma

3) (....) Öğretmenlerime

4) (....) Güvenlik güçlerine (polis, asker vs. gibi)

5) (....) Diğer (Lütfen belirtiniz) ...................................................
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III. YAŞANILAN TOPLUMA İLİŞKİN BİLGİLER

K. TOPLUMUN NİTELİĞİ

K56. Yaşadığınız toplumda aşağıda bahsedilen özgürlüklerden, 
haklardan, fırsat eşitliklerinden ve güvencelerden ne kadarı 
gerçekleşmiştir?

(6) Tamamen gerçekleşmiş
(7) Oldukça gerçekleşmiş
(8) Ne gerçekleşmiş ne gerçekleşmemiş
(9) Pek gerçekleşmemiş
(10) Hiç gerçekleşmemiş

No Özgürlükler, haklar, fırsat eşitlikleri 1 2 3 4 5

K56.1 Mesleğini seçebilme özgürlüğü

K56.2 Çevrenin korunması.

K56.3 Zenginliğin eşit ve adil dağıtılması  

K56.4 Kadın erkek eşitliği

K56.5
Her yerde ve her zaman serbest konuşma 
özgürlüğü

K56.6 Din ve vicdan özgürlüğü

K56.7 Sosyal güvenlik

K56.8 İhtiyacı olanlar ve yoksullarla dayanışma

K56.9 İş bulma şansı
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L. AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ 
(AŞAĞIDAKİ SORULAR SADECE TÜRKİYE’DE SORULACAKTIR)

Aşağıdaki cümleyi altında verilen şıklardan hangisiyle tamamlarsınız?

L57. Avrupa Birliği’ne üyelik Türkiye için ................

1) (....) olumlu olacaktır. 
2) (....) olumsuz olacaktır.
3) (....) bir şey değiştirmeyecektir.
4) (....) Fikrim yok.

L58. Yarın bir referandum/halk oylaması yapılsa Türkiye’nin Avrupa 
Birliği (AB) üyeliği konusunda oyunuz ne olurdu?

1) (....) Evet  
2) (....) Hayır  
3) (....) Boş 

L59. Türkiye’nin AB’ye üye olması Türkiye’nin yararına mıdır?

1) (....) Evet, yararınadır.  (L60’A GEÇİNİZ)
2) (....) Hayır, yararına değildir. (L61’E GEÇİNİZ)
3) (....) Fikrim yok  

L60. (L59’un yanıtı Evet ise), 
Türkiye’nin AB’ye üye olmakla neler kazanacağını düşünüyorsunuz?

.................................................................................................................................

L61. (L59’un yanıtı Hayır ise), 
Türkiye’nin AB’ye üye olmakla ne kaybedeceğini düşünüyorsunuz?

.................................................................................................................................

L62. AB’ye üyelik sizin hayatınızda ne gibi bir değişiklik yaratacak?

.................................................................................................................................
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IV. ALINAN EĞİTİMLERE İLİŞKİN ALGILAR

M1. Lütfen proje süresince katıldığınız eğitimler/çalışmalara ilişkin 
aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

No Eğitim

Katılım Durumu

1. Evet, 
katıldım/aldım 
2. Hayır, 
katılmadım/ 
almadım

Memnuniyet Düzeyi
(Lütfen memnuniyet 
düzeyinizi 0 ile 10 puan 
arasında bir skalada 
değerlendiriniz)
0. Hiç memnun değilim
10. Çok memnunum

M1.1 Serigrafi Eğitimi

M1.2 Soğuk Mutfak Eğitimi

M1.3 Sıcak Mutfak Eğitimi

M1.4 Pastacılık Eğitimi

M1.5 Kuaförlük eğitimi

M1.6
Cilt Bakımı ve 
Makyaj Eğitimi

M1.7
Manikür ve 
Pedikür Eğitimi

M1.8 Çerçevecilik Eğitimi

M1.9
Bilgisayar ve Internet 
Kullanımı Eğitimi

M1.10
Bilgisayar Destekli Grafik 
Eğitimi

M1.11
Bilgisayar Web Tasarımı 
Eğitimi

M1.12
Gelin Başı ve Buket 
Yapımı Eğitimi

M1.13 Kariyer Danışmanlığı

M1.14 Psikolojik Danışmanlık

M1.15 Sosyal Aktiviteler
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M2. Aldığınız mesleki eğitimlerin gelecekte size saygınlık 
kazandıracağını düşünüyor musunuz?

1) (....) Evet
2) (....) Hayır

M3. Aldığınız mesleki eğitimlerin gelecekte size para kazandıracağını 
düşünüyor musunuz?

1) (....) Evet 
2) (....) Hayır 

M4. Aldığınız mesleki eğitimin, devletten hiçbir yardım almadan 
bundan sonraki yaşamınızı sürdürmek için yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz?

1) (....) Evet 
2) (....) Hayır  

M5. Aldığınız mesleki eğitim sizin durumunuzda olan ve devlet 
korumasında yurtta yaşayan diğer yaşıtlarınız için de faydalı olur mu?

1) (....) Evet 
2) (....) Hayır 

M6. Proje kapsamında uygulanan mesleki eğitimlerden en çok 
hangisinin bundan sonra da sürdürülmesini istersiniz?

(Lütfen sadece bir tane belirtiniz) 

.................................................................................................................................

M7. Aldığınız mesleki/kişisel gelişim eğitimleri sonucunda hayatınızda 
ne tür değişimler oldu?

No Konu Azaldı Değişmedi Arttı

M7.1 Kişisel sağlığıma gösterdiğim özen …

M7.2
İş yaşamında başarılı olacağıma 
duyduğum inanç …

M7.3 Kendime duyduğum özgüven …

M7.4
Yakın çevremdeki insanlara duyduğum 
güven …

M7.5 Okuldaki başarım …
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6.3. ANKETÖRLER İÇİN REHBER

Bu rehber, veri toplayacak anketörlerin eğitimi ve anket uygulaması sırasın-
da ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesinde kullanılacaktır. Rehber, soru 
kağıdında yer alan bölümlere uygun olarak hazırlanmıştır. Her bölümün 
altında sadece sorunlu olabileceği düşünülen sorulara yer verilmiştir. 

GENEL HUSUSLAR

Anketin yapıldığı ortam doğru cevap alınması için çok önemlidir. Görüşme, 
mümkün olduğu kadar cevaplayıcı ile yalnız olarak yapılmalıdır. 

Verilen cevapları, seçenek numarası ile seçenek arasında bırakılan boşluğa 
check mark (√) koyarak işaretleyiniz.

Atlamalı sorulara dikkat ediniz. Atladığınız sorulara hiçbir işaret koymayı-
nız ve bu işle zaman kaybetmeyiniz.

Her bölüm girişinde cevaplayıcıya o bölümdeki soruların niteliği hakkında 
bilgi veriniz. “Bu bölümde size sağlık konusu ile ilgili sorular soracağım” 
gibi.

Soru kâğıdının bazı bölümleri cevaplayıcı için sıkıcı olabilir. Bu bölümlerde 
ona yardımcı olunuz ve cevap vermesini sağlayınız.

Bazı sorularda “Diğer” seçeneği kullanılmıştır. Bu seçeneği işaretlediğinizde 
lütfen yanına cevaplayıcının verdiği yanıtı ayrıntılı olarak ve olduğu gibi 
yazınız. İhtiyaç duyduğunuz durumlarda, soru kağıdının sonundaki bölümü 
notlar için kullanabilirsiniz. 

İLK SAYFA

Buraya görüşme tarihi, anketörün ismi ve -eğer görüşülen kişi yetiştirme 
yurdunda yaşıyorsa- görüşülen kişiye ait istenilen bilgiler yazılmalıdır. 
ANKET NO bölümü saha kontrolörü tarafından anketin yapıldığı günün 
sonunda doldurulacaktır. Ancak anketör kendi kullanımı için kurşun kalem 
kullanarak isminin baş harflerine iki rakamlı sayılar ekleyerek geçici numa-
ralama yapabilir. Bu türden geçici numaralamalar anketin sol alt köşesine 
yazılacaktır. Ayşe Yılmaz adındaki bir anketörün ikinci anketine vereceği 
numara AY02 olacaktır.

TAKDİM MEKTUBU

Bu bölümde verilen bilgiler cevaplayıcıya aynen okunmalı veya özüne bağlı 
kalmak şartıyla cevaplayıcının anlayacağı biçimde söylenmelidir. Vurgulan-
ması gereken hususlar:

- araştırmanın amacının planlanan bir projeye geçerli ve güvenilir 
bilgileri sağlamak olduğu, 
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- bu amaçla, yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerin eğitim faaliyet-
lerinden faydalanarak istihdam edinebilirliklerinin arttırılması ve 
meslek eğitimine yönlendirilmesi sağlanmaya çalışılacağı,

- katılımcıların yardımıyla elde edilecek geçerli ve güvenilir bilgile-
rin projenin uygulanmasında sırasında yol göstereceği,

- katılımcının tesadüfi olarak seçildiği ve kendisi gibi 75 kişiyle daha 
konuşulacağı,

- bilgilerin sadece yeni proje için toplandığı ve sadece bu amaçla kul-
lanılacağı.

BÖLÜM I: 
KİŞİSEL BİLGİLER

Bu bölümde, Demografik Özellikler, Sağlık ve Hijyen, Gelir, İş ve İstihdam 
ve Özgüven olmak üzere toplam 5 alt bölüm yer almaktadır. 

A. Demografik Özellikler: 

Bu bölümde 3 soru bulunmaktadır. Bu sorular katılımcıya ait kişisel bilgileri 
içermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken soru A2 (Aslen nerelisiniz?) 
sorusudur. Katılımcının doğduğu ya da yetiştiği yerden çok, kendisini nereli 
hissettiği üzerinde durulmaktadır. 

B. Sağlık ve Hijyen: 

Bu bölümde toplam 8 soru bulunmaktadır. Bu sorular, katılımcının sağlık 
ve hijyen konusunda içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye çalışmak-
tadır. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken sorular, B4, B5, B6 ve B11 soru-
larıdır.

B4 sorusunda temel olarak katılımcının engelli olup olmadığı öğrenilmeye 
çalışılmaktadır. Engelli tanımı resmi tanımlara uyacak kapsamda değerlendi-
rilmektedir. Engel denildiğinde, sadece fiziksel bir engelden/özürden/sakat-
lıktan değil ama bununla birlikte, soruda da belirtildiği üzere, katılımcının 
“günlük faaliyetlerinizi engelleyecek düzeyde” fiziksel ya da ruhsal bir engel 
ya da kronik (süreğen) bir hastalık kastedilmektedir. Engelli tanımındaki bu 
vurguya özellikle dikkat edilmelidir.

B5 sorusunda katılımcının kronik bir hastalığının ya da engelin belirtisi ola-
rak sürekli ilaç alıp almadığı değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Geçici hasta-
lıklar (nezle, grip, soğuk algınlığı gibi) nedeniyle sadece hasta geçirilen süreç 
içinde alınan ilaçlar ya da vitamin hapları bu kapsamda değerlendirilemez. 

B6 sorusu, bundan sonraki bölümlerde de karşılaşılacak tipik bir memnuni-
yet sorusudur. Katılımcılardan içinde bulundukları durumdan memnuniyet-
lerini 0 ile 10 arasındaki bir derecelendirmede belirlemeleri istenmektedir. 
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Katılımcı, değerlendirilmesi istenilen durumdan eğer tamamen memnunsa 
10’u, eğer hiç memnun değilse 0’ı seçecektir. Eğer ne tamamen memnun ne 
de hiç memnun değilse, durumuna uyan 1 ile 9 arasında bir rakam seçmesi 
beklenmektedir.

B11 sorusu hijyen konusunu değerlendirmeye çalışan sorulardan birisidir. 
Bu kapsamda, katılımcının iç çamaşırlarını ne sıklıkta ne sıklıkta değiştirdi-
ği öğrenilmeye çalışılmaktadır. 

C. Gelir:

Bu bölümde gelir soruları bulunmaktadır. Bunlar cevaplayıcı için çekinceli 
sorular olabilir. Kesin rakam verilemediği durumlarda cevaplayıcıyı zorla-
mayınız ve yaklaşık bir değer almaya çalışınız: ‘200-300 YTL arasında bir 
şey mi?’ şeklinde gelir aralığını bulmaya çalışabilirsiniz.

D. İş ve İstihdam

Bu bölümde iş ve istihdama ilişkin 11 soru bulunmaktadır. Burada dikkat 
edilmesi gereken D16 sorusudur. Eğer katılımcı hayatında gelir getirici her-
hangi bir işte çalışmışsa yapılan işin tanımını verecektir. Bu kısma çalışılan 
işyeri ve bizzat yapılan iş yazılmalıdır. Bu bilgiler Uluslararası Standart Mes-
lek Sınıflaması’na (ISCO) göre kodlanacağı için çalışılan işyeri ve yapılan iş 
çok önemlidir. Örneğin, “turizm işiyle uğraşan özel bir firmada sekreterlik” 
gibi.

Ayrıca bu ve sonraki bölümlerde yer alan atlamalı sorulara dikkat edil-
melidir. Bazı yanıtların yanında o yanıtın seçilmesi durumunda gidilecek 
sorunun numarası yer almaktadır. Bu durumla karşılaştığınızda, hemen 
soru kağıdında yönlendirilmesi yapılan soruya geçiniz, katılımcıya aradaki 
soruları sormayınız ve atlanılan bu sorulara herhangi bir işaret koymayınız. 
Örneğin, D15 sorusuna “Hayır” yanıtı verilmişse, soru kağıdında da belirtil-
diği gibi, D16 sorusunu sormadan D17 sorusuna geçip katılımcıya bu soruyu 
yöneltiniz.

E. Özgüven:

Soru kağıdının en önemli bölümlerinden birisi Özgüven bölümüdür. Bu 
bölüme kadar katılımcıyla yaptığınız görüşme neticesinde eğer katılımcının 
soruları anlama kapasitesinin yüksek olduğuna kanaat getirdiyseniz, soru 
kağıdını katılımcıya uzatınız ve bu bölümü hiç acele etmeksizin kendisinin 
doldurmasını isteyiniz. Bu durumda, katılımcıya rahatça soruları yanıtlama-
sını sağlayacak düzeyde yeterli zamanı veriniz. Aksi söz konusu ise, katılım-
cının bu bölümdeki soruları kendi başına anlamasının mümkün olmadığına 
kanaat getirdiyseniz, lütfen soruları acele etmeden ve anlaşılır biçimde katı-
lımcıya yönlendiriniz. 
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Bu bölümün yanıtlanmasından sonra, yukarıdaki durumlardan hangisinin 
gerçekleştiğini, bu bölümde uygun olan bir yere not olarak belirtiniz. Eğer 
katılımcı soruları kendi başına  yanıtladıysa “KATILIMCI YANITLAMIŞ-
TIR” notunu, eğer anketör soruları yönlendirdiyse “ANKETÖR YARDI-
MIYLA YANITLANMIŞTIR” notunu işaretleyiniz.

BÖLÜM II: 
YAŞAMA VE YAŞAM ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde, Yaşam Alanı, Yaşam Standardı ve Refah, Kişisel Çevre ve Kişi-
sel Güvenlik ve Sosyal İlişkiler olmak üzere toplam 4 alt bölüm yer almak-
tadır. 

F. Yaşam Alanı:

Bu bölümde 9 soru bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, anket çalışması hem aile-
siyle birlikte hem de yurtta yaşayan katılımcılara ayrı ayrı uygulanmaktadır. 
Eğer ilk soruya “Ailemin yanında yaşıyorum” yanıtı verilmişse izleyen 2 soru 
sorulmayacak ve F30 sorusuna geçilecektir. Aradaki bu sorular sadece yurtta 
yaşayan katılımcılar için hazırlanmıştır. 

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, tablo halinde verilen 
sorulardır. Bu tip sorular izleyen bölümlerde de yer almaktadır. Bu soruları 
sormadan önce mutlaka katılımcıya hangi konuyla ilgili sorular yönelteceği-
ni belirtiniz ve katılımcının bu konuya odaklanmasını sağlayınız. Örneğin, 
F33 sorusunda yer alan tabloyu doldurmadan önce “Şimdi size yaşadığınız 
yerle ilgili sorular yönelteceğim. Eğer yaşadığınız yerde bu sorunlarla karşı 
karşıya bulunuyorsanız “Evet” olarak, bu sorunlarla karşı karşıya değilseniz 
“Hayır” olarak yanıt veriniz” açıklaması yapılabilir. Böylece katılımcının 
bir konudan diğerine geçişte içinde bulunduğu durumu düşünerek konuya 
odaklanması sağlanabilir. 

G. Yaşam Standardı ve Refah:

Bu bölümde 5 soru bulunmaktadır. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken 
husus, G37 ve G38 sorularının yer aldığı tablolardır. Tablolarda yer alan ifa-
deleri tek tek ve anlaşılır biçimde yöneltiniz ve katılımcıya düşünüp yanıtla-
ması için yeterince zaman veriniz. 

Bu bölümde ve ilerleyen bölümlerde bazı sorularda yaşam standardı konusu 
üzerinde durulmaktadır. Bu araştırmada, yaşam standardı derken bununla 
ev, giyim, yiyecek, araba, seyahat ve benzeri alınabilecek mal ve hizmetler 
kastedilmektedir. 
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H. Kişisel Çevre ve Kişisel Güvenlik

Bu bölümde kişisel çevre ve güvenlik konusunu ölçmeye çalışan iki soru yer 
almaktadır. 

J. Sosyal İlişkiler ve Entegrasyon

Bu bölümde 13 soru bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken atlama-
lı sorulardır. Sorulara verilen yanıtlara uygun olarak ya sonraki bölüme ya da 
yönlendirilen soruya geçiniz.

BÖLÜM III: 
YAŞANILAN TOPLUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde, Toplumun Niteliği ve Avrupa Birliği’ne Bakış olmak üzere 2 alt 
bölüm yer almaktadır. 

K. Toplumun Niteliği:

Bu bölümde bir soru yer almaktadır. Bu soru katılımcının yaşadığı topluma 
ilişkin algılarının ölçülmesini hedeflemektedir.

L. Avrupa Birliği’ne Bakış

Bu bölümde 6 soru yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken 60, 61 
ve 62 numaralı açık uçlu sorulardır. Bu sorulara mümkün olduğunca yanıt 
aranmalı, yanıtlar aynen katılımcının söylediği gibi yazılmalıdır. Yanıtlar, 
mantık ya da gramer hatası içerse bile katılımcı düşüncelerini nasıl yansıt-
tıysa o biçimde, herhangi bir şekilde değiştirilmeden yazılmalıdır.

Anket çalışması bu bölümle birlikte son bulmaktadır. Katılımcıya verdiği 
bilgiler ve ayırdığı zaman için teşekkür ediniz ve çalışmayla ilgili eklemek 
istediği herhangi bir şey varsa lütfen anketin sonuna uygun bulduğunuz yere 
not ediniz.

Teşekkürler ve İyi Çalışmalar,

PROJE EKİBİ
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6.4.
PROJE FAALİYETLERİNDEN
KARELER
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Sosyal Faaliyetlerden bir öğle yemeğinden…

Atatürk Çocuk Yuvası’nda PEARL Projesi ile kurulan 
Mutfak Atölyesi’nden…
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Sosyal Faaliyetlerden, Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen 
dans yarışmasında…

Kariyer Danışmanlığı Faaliyetleri kapsamında Tiyatro Sanatçısı 
Sn. Miraç ERONAT ile düzenlenen söyleşi sonrası kızlarımız 

imza alırken…
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Atatürk Çocuk Yuvası’nda PEARL Projesi kapsamında oluşturulan  
Kuaförlük Atölyesinden…

PEARL Projesi atölyelerinde hedef kitle tarafından üretilen ürünlerin 
sergilenmesi ve satışı sırasında…
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Sosyal Faaliyetlerden bir öğle yemeğinden…

Sosyal faaliyetlerden “sinema” etkinliğinden…
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Sosyal Faaliyetlerden bir “doğum günü kutlaması”…

Sosyal Faaliyetlerden “Safranbolu Gezisi”…
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Sosyal Faaliyetlerden “Safranbolu Gezisi”…

BPW Safranbolu Kulübü üyeleriyle söyleşiden…
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Sosyal Faaliyetlerden “Safranbolu Gezisi”…

PEARL Projesi “Kapanış toplantısı”…
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KATILIM ÖNCESİ SÜREÇTE SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ: STK HİBE PROGRAMI

KADIN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ BİLEŞENİ

“Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği sorumludur ve bu 
içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği, AB’de gözetilen temel bir hak, ortak bir değer ve AB’nin büyüme, istihdam ve toplumsal bütünlük 
hedefl erinin gerçekleşmesi bakımından gerekli bir koşuldur. Türkiye açısından büyük önem taşıyan AB üyeliği, ülkemiz 
açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır. Güvenceye alınacak yeni haklar ve bu hakların korunması için oluşturulacak yeni 
mekanizmalar ya da mevcut mekanizmaların iyileştirilmesi bugüne dek karar mekanizmalarında ya da politik süreçlerde ikinci 
plana atılan “kadın” konusunun görünürlüğünü ve hak ettiği önemi kazanmasını sağlayacaktır.

Bu çerçevede; İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği olarak Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Birliğe katılımı öncesinde sivil toplumun 
güçlendirilmesi amacıyla ülkemize sağladığı hibeyi  en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, “Saygın Bir Yaşam İçin İstihdam ve 
Güvenceye Adım” başlıklı Projemizi, Equal Opportunities for Women isimli Romen ortağımızla hayata geçirmekteyiz.

Bu proje, Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilmektedir. 

Kadınlar için Eşit Fırsatlar Vakfı 
(Fundatia Şanse Egale Pentru Femei) 

bu projenin yabancı ortağıdır.
Bu projenin sözleşme makamı 

Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Bu hibe projesinin başvurucu ve 
koordinatör kuruluşu İş ve Meslek 

Sahibi Kadınlar Derneği’dir.
Bu programın yararlanıcısı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’dir.
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