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F.1. Giri
Bu rapor kapsamnda, stihdam Sorunu çin Çözüm Zaman (Solution Time
For Employment Problem - STEP) Projesi’ne ait, temel aratrmann bulgular tartlacaktr. Bu tartmalar, kendi içinde “Kiisel Bilgiler”, “Yaanlan
Topluma Bak, Alglanan Refah” ve “Avrupa Birlii’ne likin Bilgi, Alg
ve Beklentiler” olmak üzere üç ana bölüm etrafnda sürdürülecektir. Hedef
grubu oluturan genç katlmclar Türkiye’de yaayan, üniversite örencisi
olan ve/veya halihazrda çalan ancak her iki durumda da bir sivil toplum
kuruluuyla temas olan ya da olmu 18-28 ya aralnda yer alan gençlerden olumaktadr. Türkiye’de yaayan ve aratrmaya katlarak hedef grubu
oluturan genç katlmclarn yannda, Yunanistan’da yaayan ve aratrmaya katlan benzer özelliklerdeki genç katlmclar da aratrmann önemli
bir tarafn oluturmaktadr. Böylece, iki farkl kültürel birikime sahip genç
katlmc grubunun içinde bulunduklar koullara ve birbirlerine bak da
deerlendirilecektir.
F.2. STEP Projesi’nin Amac, Öncelikleri ve lgisi
Avrupa Birlii, yaklamakta olan genileme sürecinde aday ülkeler arasnda
siyasi ve kültürel diyaloglarn gelitirilmesi suretiyle ülke vatandalarn bu
bütünlemeye hazrlamay amaçlamaktadr. Bu amaca uygun biçimde belirlenen strateji, bilgi eksikliklerini gidermek ve bu farkl ülke vatandalarn
AB’nin temel hedef ve öncelikleri hakknda bilgilendirerek karlkl anlay güçlendirmek ve sradaki genilemenin douraca frsatlar ve güçlüklerin
daha iyi anlalmasn salamaktr.
Sivil Toplumun AB’nin genileme gündeminin merkezinde bulunduu u
dönemde, “AB ve Türkiye Arasndaki Sivil Toplum Diyalou’nun Gelitirilmesi Hibe Program” kendisine 2 temel hedef belirlemektedir. Bunlardan
ilki, Türkiye ve AB üye ülkeleri arasnda ilgi, iletiim ve karlkl olarak
deneyimlerin paylamnn güçlendirilmesi, dieriyse AB’nin üzerinde yükseldii deerler sistemi, ileyii ve politikalar hakknda Türkiye’de daha
etkin bir anlalrln salanmasn temin etmektir.
F.2.1. STEP nedir?
STEP (Solution Time for Employment Problem) Projesi, e finansman Avrupa
Birlii tarafndan salanan ve Avrupa Birlii Genel Sekreterlii tarafndan
yürütülmekte olan “AB ve Türkiye Arasndaki Sivil Toplum Diyalou’nun
Gelitirilmesi Program” kapsamnda hibelendirilen bir Gençlik Projesi’dir.
STEP, “stihdam Sorunu için Çözüm Zaman” bal altndaki bir dizi faaliyet örgütlenmesidir. STEP Proje düüncesi, sürekli istihdam edilebilirlik
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ümidinden yoksunlatrlm bir neslin isizlik sorununun almasnn bir
toplumsal sorumluluk gerektirdii olgusu üzerine gelitirilmi; Türkiye,
Yunanistan ve dier tüm AB ülkelerindeki Gençlik STK’lar arasnda sürdürebilir bir diyalog oluturmak, bilgi ve deneyim paylamn tevik etmek
ve AB ve Ulusal düzeyde Genç stihdam Politikalar ve Sorunlarna yönelik
olarak çözüm önerilerinin gelitirilmesine olanak salamak hedeflenmitir.
STEP, kapsamnda AB Genç stihdam Politikalarnn yan sra Avrupa
Deerleri ve Öncelikleri, AB Gençlik Politikalar, Çok-Kültürlülük, Aktif
Vatandalk ve Bireysel Geliim Programlarnn bulunduu, AB Gençlik
Program ve Frsatlar hakknda bilgilendirmelerin de yaplaca bir Çaltay
program sunmaktadr. STEP Çaltaylarna katlm ücretsizdir ve 18-28 yalar arasnda olup, Sivil Toplum Kurulular ve/veya örenci topluluklarnda
yer alm ya da halihazrda yer almakta olan tüm gençlere açktr.
STEP’in gelitirdii ve tüm Avrupa düzeyinde gençlerin ve gençlik oluumlarnn kullanmna sunduu bir dier olanak da E-Diyalog Platformu’dur.
Internet tabanl bu platforma “step.bpw-turkey.org” adresinden eriilmekte
ve “Gençlik ve stihdam” alanndaki güncel gelimeler hakknda bilgiye ulalan, kapasite gelitirme için stratejik desteklerden faydalanlan, bir araya
gelerek bamsz, demokratik ve temsil kabiliyeti olan organizasyonlar oluturulmasna vesile olan bu olanaklar ortamnn bir üyesi olunabilinmektedir. E-Diyalog bir tartma ortamn salamann yannda, düüncelerin ve
siyasalarn üyeleri tarafndan kanaatler, deneyimler ve uzmanlklar temelinde tüm Avrupa ölçeini kapsayacak biçimde incelenebilmesinin ve detaylandrlmasnn ortamn sunmaktadr.
F.2.2. STEP Projesi’nin Amac Nedir?
Yukardaki tarifi içerisinde,  ve Meslek Sahibi Kadnlar Dernei,
Yunanistan’dan orta Balkan Amfiktionia – Balkan Ülkeleri’nin Genç nsanlar Dernei ile güç birlii yaparak, Gençlik Politikalar ve Gençlik Sorunlarna
yönelik olarak proaktif ve müdahale kapasitesi gelimi bir eylem gücünün
oluturulmas için gençlere bir basamak salamay amaçlamaktadr.
Bu projenin amac;
1.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birlii üye ülkelerindeki sivil toplum arasnda ilikilerin gelitirilmesi ve karlkl olarak deneyimlerin paylalmas,

2.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Tarihi ve Kültürü konularn da
kapsayacak biçimde Avrupa Birlii içerisinde daha iyi anlalmas ve
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tannmasn salamak suretiyle gelecekteki genilemeye dair frsat ve
zorluklar için daha fazla farkndalk yaratlmas,
3.

Avrupa Birlii’nin üzerine kurulmu olduu deerlerini, ileyiini
ve politikalarn da kapsayacak biçimde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde daha iyi anlalmasnn salanmas,

4.

Daimi katlmc demokrasinin salanmas yönündeki çabalara katk
sunulmas,

5.

Avrupa Birlii deerleri, öncelikleri, Genç stihdam ve Çokkültürlülük Politikalar ve Avrupa Vatandal kavram hakknda
farkndalk yaratlmas,

6.

Hem hükümetlerin genç istihdam orann artrmas balamnda hem
de mevcut kanun, yönetmelik ve düzenlemelerin bir an evvel uygulamaya geçirilmesi ile ilgili olarak gerekli ölçütlerin ortaya konularak
vurgulanmas,

7.

Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu sürecinde gençler arasnda bilgilenme ve deneyimlerin paylamn salayarak Türk ve Yunan Gençlik Örgütleri arasnda sürdürülebilir diyaloun kurulmasna katk
sunulmas,

8.

Avrupa Vatandal anlay çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan
arasndaki kültürel diyaloa katkda bulunulmas,

9.

stihdam edilme süreçlerinde frsat eitlii ve genç kadnlara yönelik
ayrmcla dikkat çekilmesi,

10. Gençlerin karar üretim süreçlerine katlmn desteklemek amacyla bireysel kapasitelerinin gelitirilmesini salamak olarak belirtilebilir.
F.2.3. STEP Projesi Bu Güne Kadar Ne Yapt?
STEP projesi bu güne dein 5 temel faaliyetini gerçekletirmitir. Bunlar
srasyla;
1.
2.
3.
4.
5.
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Ön-hazrlk ve Aratrma Faaliyetleri
Eitim Faaliyetleri
Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
Yaym Faaliyetleri
zleme ve Deerlendirme Faaliyetleri’dir.
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F.2.3.1. Ön hazrlk faaliyetleri
Ön hazrlk faaliyetleri proje yönetim ekibinin oluturulmas ve proje kadrosunda görev ve sorumluluk kadrosunun paylamnn belirlenmesiyle balamtr. Ekibin belirlenmesinin ardndan i plan oluturulmu, yeniden
gözden geçirilmi ve deerlendirme toplantlar takvimi hazrlanmtr.
Proje ekibi istihdam ve çok-kültürlülük konularnda Avrupa Birlii’nin
ve Ulusal Gençlik Politikalar’nn incelemesini gerçekletirip, Türkiye ve
Yunanistan’da genç isizlii üzerine 2 adet durum deerlendirme raporu ve
1 adet karlatrmal analiz raporu oluturduktan sonra, Türkiye, Yunanistan ve tüm Avrupa’da STEP projesi kapsamnda oluturulacak E-Platform’a
katlm salayabilecek ve gençlik konusunda faaliyet gösteren sivil toplum
kurulularyla (STK) iletiime geçmitir. Bu kapsamda faaliyet gösteren
STK’lerin en az 10 tanesinin Türkiye ve Yunanistan dndaki Avrupa
ülkelerinden olmas ve toplamda 50 STK’nin aratrlmasnn yaplarak bu
örgütlerle iletiime geçilmesi ön koul olarak oluturulmutur.
Katlmclara bir çaltay kapsamnda sunulmak üzere eitim ve bilgilendirme modülleri oluturulmu ve ‘Avrupa Vatandal’ modülü European
Association of Education for Adults –EAEA– kuruluundan bir uzmann
katlmyla tamamlanmtr. Böylece tamamlanan eitim ve bilgilendirme
modüllerini uygulayacak eiticiler seçilmi ve eiticilerin eitimi program
oluturulmutur.
Hazrlanan çaltay etkinliklerinin içeriinin ve etkisinin deerlendirilmesi
için yaplacak aratrma çalmasna ait sorukatlar uzmanlar tarafndan
hazrlanm ve proje ekibinde yer alan çaltaylar sürdürecek taraflarla
paylalmtr. STEP projesinden faydalanmak üzere davet edilecek gönüllü katlmclarn tespitine yönelik ölçütler uzman aratrmaclar tarafndan
belirlenmitir. Hazrlanan eitim ve bilgilendirme modüllerine ve sorukatlarn ait tüm dokümanlar Türkçe ve Yunanca dillerine çevrilmi, nihai
uygulamann yaplaca Türkiye ve Yunanistan’da pilot uygulamas gerçekletirilmitir. Pilot uygulamann ardndan çaltay içerii ve aratrmaya ait
testlere kesin hali verilmitir.
F.2.3.2. Eitim Faaliyetleri
Eitim faaliyetlerinin temel amac; bireysel kapasitelerin, katlmc deerlerin ve AB’nin Genç stihdam ve Çok-kültürlülük politikalar, Avrupa
Deerleri ve Öncelikleri ve “Avrupa Vatandal” konularnda Türkiye’den
ve Yunanistan’dan katlan gençlerinin farkndalklarnn artrlmasdr.
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Eitim ve bilgilendirme modüllerinin müfredat aada ayrntl olarak
sunulmaktadr.
Modül 1: STEP Projesi çaltay müfredat
Modül 1
Avrupa Deerleri, Öncelikleri ve shdam Sorunsal ve Çok-Kültürlülük
Balamnda AB Gençlik Polikalar ve Çok-Kültürlülük
AB ve Ulusal Gençlik ve Eim Polikalar
AB Genç shdam Polikalar
AB Çok-Kültürlülük Polikalar
AB Deerleri ve Öncelikleri,
AB Nedir? AB Nasl Çalr?
STEP Projesi Eitim programnn ilk modülü, Avrupa deerleri ve öncelikleri, AB’nin ileyii, Gençlik ve eitim politika ve programlar, stihdam
politikalar ve Çok-kültürlülük politikalar olmak üzere bir dizi temel konuda, bilgi youn biçimde tasarlanm eitim paketine tekabül etmektedir. AB
Katlm Öncesi Mali Yardmlar (Instrument for Pre-Accession- IPA/ 20072013) altnda hibelendirilmesi söz konusu olan STEP projesi örnei üzerinden AB ileyi süreçleri üzerinde durularak katlmclara tüm eitim program süresince salanacak bilgileri, farkl politika alanlarna yönelik yaplacak
tartmalar doru bir biçimde izleyebilmenin çerçevesi salanmaya çallmaktadr. Böylelikle de, Avrupa Birlii’nin ne olup, ne olmad hususunda
bilgilendirme temin edilmeye çallmaktadr.
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Modül 2: STEP Projesi çaltay müfredat
Modül 2
Akf/ yi Vatandalk
Avrupa Vatandal ve
Akf/yi Vatandalk
Vatandalk Kavram ve Kimlik Geliimi
(Geliimi, Haklar ve Sorumluluklar)
Ekolojik Duyarllk Geliimi
STEP Projesi Eitim Programnn ikinci modülünü tekil eden kavramsal
çerçeveyi Aktif/yi Vatandalk kavram oluturmaktadr.
Öncelikle, Avrupa Vatandal’nn bir kavram ve pratik olarak faydalancya
giri niteliindeki anlatm ve Avrupa Vatandal konusunda gençlik boyutunun irdelenmesi hedeflenmektedir. Bu doküman, ‘stihdam Sorunu için
Çözüm Zaman - Solution Time for Employment Problem (STEP) Projesi’nin
hedef kitlesi ve nihai faydalanclar olarak tanmlanan tüm Avrupa Gençlii
için hazrlanmtr.
Çalmann ilk bölümünde vatandalk kavramna genel bir bak ve tarihsel geliimler nda günümüzde mevcut olan temel vatandalk teorilerine ilikin genel bir çerçevenin faydalancya aktarlmas hedeflenmektedir.
Antik Yunan Dönemi’nden, Aydnlama Ça’na ve günümüze; Avrupa’da
vatandalk kavramnn geliimine tarihsel bir bak, ulus devleti veya insan
haklar gibi baz temel kavramlarn açklanmas, bireyci ve toplumcu olmak
üzere en genel hatlaryla ikiye ayrlabilecek teorik yaklamlarn pratikteki
uygulamalarnn paylam bu bölümde ele alnan temel konulardr.
Burada, Avrupa Birlii Vatandal’nn ksa tarihsel geliimi ve temel kavramlar ile Avrupa Vatandal’nn önceki bölümlerde deinilen vatandalk
modellerinden farklar ve tabiiyetine sunduklar üzerinde durulmaktadr.
Ayrca ulusal kimliklerin ötesinde, ulus üstü, supra-nasyonel, bir vatandaln olanakl olup olmad ve günümüzde Avrupa Vatandal’nn ne ölçüde benimsenebilir olduu, bu bölümde üzerinde durulan önemli tartma
konularndan birisidir.
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Bu bölümün devam eden son basamanda ise STEP Projesi’nin hedef kitlesi olan gençler ile Avrupa Vatandal arasnda ba kurulmakta ve her iki
unsurun birbiri için ne ifade ettii ve aktif vatandalar olarak hayata atlacak gençlerin Avrupa Vatandal’na ve kendilerine salayabilecekleri olas
kazanmlar üzerinde durulmaktadr. Bu bölümün daha interaktif olabilmesi
amacyla Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafndan imzalanan Avrupal Genç Çalanlar için birlii Antlamas’n takiben Avrupa Komisyonu
tarafndan hayata geçirilen ilgili program kapsamnda gelitirilen 6 eitim
aracndan biri olan Yapm Aamasnda: Vatandalk, Gençlik ve Avrupa isimli
Eitim Kiti’ne ait baz modüllerden yararlanlmtr.
Vatandalk kavram etrafnda ekillenen ve bireysel düzeyde kimlik geliiminin tartld, bu modülün ikinci bölümü ile Çevresel Duyarllk Geliimi olarak tanmlanan son bölüm birbirini takip eden kavramlar dizgisi
ile beraber, katlmclar Aktif Vatandalk kavramnn hatt harekâtnn ne
olabilecei üzerine düündürmek ve pratik alandaki tezahürlerini belirleyebilmek için tasarlanan katlmc bir örenim çerçevesini ve araçlarn sunmaktadr.
Modül 3: STEP Projesi çaltay müfredat
Modül 3
Bireysel Geliim Program
 Adab
leim Becerileri
Sunum Hazrlama Teknikleri
Mülakat Teknikleri
Müzakere Teknikleri
Hitabet Becerileri ve Toplan Yönemi
Lobicilik
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Bireysel Geliim Program (IDP),  ve Meslek Sahibi Kadnlar Dernei
ABD Kulübü’nün (BPW/ABD) liderlik geliim seminerleri serisidir. Program kiilerin kiisel ve profesyonel amaçlar ve ayn zamanda toplum faaliyetleri ve deiime yönelik amaçlarnn karlanmas konusunda baarya
ulamalarna yardmc olmaktadr.
Her modül, önceki modüllerde örenilen bilginin pekitirilmesine yönelik
olarak tasarlanmtr. Örnein, katlmclar davran biçimlerinin sunumlar yapmadan önce bilgiyi nasl edindiini öreneceklerdir. Katlmclar, a
kullanmay, ardndan mülakat yapmay ve son olarak tartmay öreneceklerdir.
BPW–IDP programnn 14 modülünden 7 tanesi Projenin hedef grubunun
ihtiyaçlar dorultusunda STEP Proje Seminerleri için seçilmitir.
F.2.3.3. Sürdürülebilirlik faaliyetleri
E-Platformun oluturulmas kapsamnda; AB Üye ve Aday Ülkelerindeki
Gençlik STK’lar arasnda daimi ibirliinin salanmas amaçlanmaktadr.
Bu E-Platform örgütlere sürdürülebilir gelime alan salamann yan sra,
kapasite gelitirme için stratejik destek, iletiim ann güçlendirilmesi ve
AB içerisinde güçlü ve bütünleik bir gençlik hareketi için gerekli olan baarl uygulama ve deneyimlerin paylam ortamnn sunulmasn öngörmektedir. Gençlerin bir araya gelerek bamsz, demokratik ve temsil kabiliyeti
olan organizasyonlar oluturmasnn yolunu açmak temel hedef olarak ortaya
konmutur. Bir tartma ortamn salamann yannda, düüncelerin ve siyasalarn gençler tarafndan kanaatler, deneyimler ve uzmanlklar temelinde
tüm Avrupa ölçeini kapsayacak biçimde incelenebilmesinin ve ayrntlandrlmasnn ortamn sunmak sürdürülebilirliin en temel kstas olacaktr.
F.2.3.4. Yaym faaliyetleri
Yaym Faaliyetleri ile, AB deerleri ve öncelikleri, Gençlik politikalar ve
Çok-kültürlülük ve Avrupa-Aktif Vatandalk kavramlarnn görünür klnmas, Genç Haklar ve bu konudaki yasal ve sosyal mekanizmalar hakknda
farkndalk yaratlmas hedeflenmitir. Bu amaç kapsamnda 4 ana yaym
faaliyeti planlanmtr. Bunlar srasyla;
1. Web sayfasnn Teekkülü: Bu sanal platformda projenin sunumu,
AB’deki güncel gelimeler ile STEP projesiyle ilgili tüm haberler yer
almaktadr. Ayrca tüm proje ortak ve itirakçilerinin balant bilgilerine yer verilmitir. Bu sayfada bulunan E-Platform kapsamnda bir
e-haberleme grubu oluturularak daimi diyalog ortam salanmtr.

www.step.bpw-turkey.org

127

Projenin web sayfas araclyla E-Platform üyesi STK’ler kendilerini
tantma olana bulmaktadrlar.
2. Broür, Poster ve Kitapçk Yaymlanmas: Proje’nin amaçlar, öncelikleri ve AB deerleri konularn içerecek biçimde hazrlanan basl
materyallerden 1000 adet broür ve 30 adet poster basm gerçekletirilmitir. Bu basl malzemeler eitim ve lobi faaliyetleri srasnda
kullanlacak olan “Birleen Eller – Joining Hands” adl Proje Kitapçnda da yer alacak, proje aratrma faaliyetleri kapsamnda teknik
bilgiler ile Ön ve Son Test deerlendirmelerinin de bulunaca Proje
Kitapç Avrupa düzeyinde ilgili kamu ve özel kurulular ve STK’lere
datlacaktr.
3. Halkla likiler Faaliyetleri: Bu faaliyet kapsamnda Proje yerel ve
ulusal basnda yer alacak ve böylelikle STEP Projesinin mesajlar yüzlerce insana ulatrlacaktr.
4. Uluslararas Konferans Düzenlenmesi: Belirlenecek bir merkezde 1
tam günlük ve 100 düzeyinde katlmcnn öngörüldüü bir Uluslararas Konferans düzenlenecektir.
F.2.3.5. zleme ve deerlendirme faaliyetleri
Projenin ilk 6 aynda her hafta olmak üzere ve 6. aydan sonra kalan 6 ayda ise
iki haftada bir olmak üzere Ara Deerlendirme Toplantlar yaplmtr. Projenin 12. aynda Proje Bütçesi bir bamsz deerlendirici tarafndan deerlendirilecek ve Final Mali Deerlendirme Raporu hazrlanacaktr. Bununla
birlikte Proje Final Raporu projenin 12. ay bitiminde hazrlanacaktr.
F.3. Yöntem
Yukarda sunulan kapsamda gerçekletirilen proje faaliyetlerinden STEP
çaltay etkinliklerinin etkisinin ölçülmesi ve bu balamda aratrmann
sonuçlarnn analiz edilerek bir deerlendirme raporunun hazrlanmas bu
raporun temel çerçevesini oluturmaktadr.
Yukardaki bölümlerde de bahsedildii üzere, STEP Projesi kapsamnda
gönüllü katlmclara 3 balk altnda eitim ve bilgiler sunulmutur. Her
bir balk ayr bir eitim ve bilgilendirme modülü olarak kapsayc bir
içerik oluturacak biçimde tasarlanmtr. Böylece ister Türkiye’de ister
Yunanistan’da olsun eitim ve bilgilendirme modülleri sunduu içerik itibariyle evrensel bir özellie sahiptir.
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Bu balamda STEP projesi çerçevesinde sürdürülen aratrmann yöntemi
gönüllülük esasna dayal olarak aratrmaya katlan gençlerin içinde bulunduklar sosyo kültürel koullar tespit etmektir. Ayn zamanda, STEP projesi temel aratrmas, sunulan eitim ve bilgilendirme modüllerinin etkisini ölçmeye yönelik olarak tasarlanmtr. Böylece, hem durum tespiti hem
eitim etkisini ölçmeye çalan STEP aratrmasnn yöntemi 6 ana balk
altnda toplanabilir. Bunlar srasyla, gençlerin,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

demografik, soysal ve kültürel özelliklerini,
i ve istihdam sorunlarn,
yaam standard ve yaadklar toplumun niteliini,
sosyal ilikileri, entegrasyonlar ve yaadklar topluma baklarn,
algladklar refah düzeyini ve deerlerini,
Avrupa Birlii’ne ilikin bilgileri, alglar ve beklentilerini,

kültürler aras ve eitim etkisi bakmndan karlatrmal ölçecek biçimde
alt temel balktan olumaktadr.
Bu balamda sürdürülen projenin saha çalmasnn iki önemli aya vardr: Bunlardan ilki, Türkiye’den projeye katlan gençlerin proje kapsamnda sunulan eitimler öncesi ve sonras deerlendirilmesi ve ikincisi benzer
eitim programna katlm Yunanistan’da yaayan gençlerin ayn ekilde
deerlendirilerek Türkiye’den katlmclarla deerlendirme sonuçlarnn
karlatrmalarndan olumaktadr.
Böylece, yukardaki hedefleri ve deerlendirmeleri kapsayacak biçimde her
iki ülkede yaayan ve projeye katlan gençlere eitim öncesi ve sonrasnda
ayr ayr olmak üzere iki standart sorukad uygulanmtr. Katlmclara,
sorukatlarna ve uygulamaya ilikin temel bilgiler aada ayrntl olarak
deerlendirilmektedir.
F.3.1. Örneklem
Temel aratrma için, 18-28 ya aralnda bulunan, halen örenci ya da çalan ancak hayatlarnda bir sivil toplum kuruluuyla bir biçimde temas etmi
olan gençler katlmc olarak davet edilmilerdir. STEP projesi Türkiye’de
yaayan gençleri hedef alm olsa da ayn zamanda bir Avrupa Birlii ülkesi
olan ve Türkiye’ye en yakn komu ülkelerden birisi olma özellii tayan
Yunanistan’ da aratrma sürecine dahil etmitir. Hem Türkiye’de hem
Yunanistan’da yaayan yukarda bahsedilen özellikleri tayan gençleri temsil eden bir grup projenin bir parças olarak deerlendirmitir.
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Her iki ülkede yaayan gençlerin seçimindeki en önemli kriter 18-28 ya
aralnda bulunmalar olarak tespit edilmitir. Bununla birlikte katlmc
says projenin takvimi ve bütçesi göz önüne alnarak 200 kiiyle snrlandrlmtr. Türkiye ve Yunanistan’da gençlik konusunda faaliyet gösteren
STK’lerde yer alan 18-28 ya aralndaki 200 üniversite örencisi ya da
mezununu kapsayacak biçimde tasarlanan proje, sivil toplum kurulularna
ve üniversitelere duyuru yaplarak olas katlmclarn çaltay ve aratrma
çalmasna davet etmitir (EK A: Davet Mektubu). Katlmclar için gerçekletirilen davetler aadaki tabloda ayrntl olarak izlenebilir.
Tablo 1: Etkinlikler, duyuru tarihleri, duyuru says, bavuru saylar ve
katlmc saylar
Ülke

Türkiye

Etkinlik

Duyuru
Tarihleri

Duyuru
Says

Bavuru
Says

Katlmc
Says

Çaltay Etkinlii I

5-16 Ocak 2009

8

100

21

Çaltay Etkinlii II

6-13 ubat 2009

4

50

15

Çaltay Etkinlii III 23 ubat-6 Mart 2009

6

130

38

Çaltay Etkinlii I

26 Ocak-6 ubat 2009

4

35

12

Çaltay Etkinlii II

26 Ocak-13 ubat 2009

2

45

17

Çaltay Etkinlii III 23 ubat-6 Mart 2009

2

40

23

Çaltay Etkinlii IV 23 ubat-13 Mart 2009

2

40

26

Yunanistan

Duyurular katlmclara projenin tantmn ve amaçlarn anlatan davet
mektuplar araclyla gerçekletirilmitir. Davet mektuplarnn olabildiince geni bir kitleye ulamas için STK’ler ve üniversitelerle ibirliine
gidilmitir. Böylece duyurularda etkinliklerin içerii, planlanan tarihi belirtilmi ve katlmclardan hazrlanan web sayfas, telefon ya da elektronik
posta araclyla bavuru yapmalar istenmitir.
Türkiye’de düzenlenen çaltay etkinlikleri için 5 Ocak 2009 ile 6 Mart
2009 tarihleri arasnda, farkl zamanlarda toplamda 18 duyuru yaplmtr.
Duyurular araclyla davet edilen gençlerden 280 katlmc çaltay etkinliklerine bavuru yapmlardr. Türkiye’de çaltay etkinliklerine gönüllü
katlmak için bavuru yapan katlmclarn ancak 74’ü çaltay etkinliklerini
tamamlamtr.
Yunanistan’da düzenlenen çaltay etkinlikleri için 26 Ocak 2009 ile 13 Mart
2009 tarihleri arasnda, farkl zamanlarda toplamda 10 duyuru yaplmtr.
Duyurular araclyla davet edilen gençlerden 160 katlmc çaltay etkinliklerine bavuru yapmlardr. Yunanistan’da çaltay etkinliklerine gönül-
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lü katlmak için bavuru yapan katlmclarn ancak 78’i çaltay etkinliklerini tamamlamtr. Böylece, hem Türkiye’de hem Yunanistan’da çaltaylara
katlan ve tamamlayan katlmclara standart bir ön-test ve son-test sorukad uygulamas yaplmtr.
F.3.2. Sorukad
Temel aratrma srasnda uygulanan sorukad “Kiisel Bilgiler”, “Yaanlan Topluma Bak, Alglanan Refah” ve “Avrupa Birlii’ne likin Bilgi,
Alg ve Beklentiler” olmak üzere üç ana bölümden olumaktadr. Bu üç ana
bölümün altnda toplam 8 alt bölüm bulunmaktadr (baknz Ek B: Sorukad).
Sorukad, projenin genel çalma takvimi içerisinde eitim uygulamalar ve
aratrma için ayrlan 6 aylk sürenin, 1 Ekim 2008 ve 31 Mart 2009 tarihleri
arasndaki, 45 günlük zamann kullanmak suretiyle hazrlanmtr. Hazrlk
aamasnda, uygulamann yaplaca her iki ülkedeki gençlerin özelliklerini
de göz önünde tutarak hazrlanan sorukad tasla tüm itirakçilerin deerlendirmesine sunulmu ve taraflardan gelen öneriler ve kritikler neticesinde
pilot çalma öncesi son halini almtr.
F.3.3. Pilot Çalma
Sorukad hazrl bittikten hemen sonra, 10-28 Kasm 2008 tarihleri
süresince sorukadnn geçerliliini test etmek üzere hem Türkiye’de hem
Yunanistan’da pilot çalma yürütülmütür (baknz Ek C: Çalma Takvimi). Pilot çalma, sorukadndaki sorularn sahada, gerçek hayatta, ileyip
ilemediini deerlendirmek üzere yapld gibi ayn zamanda temel aratrmann küçük ölçekte bir ön çalmas olmas niteliiyle, sahada karlalalacak sorunlar hakknda da aratrmacya ön bilgi sunmas bakmndan
önem arz etmektedir. Belirtilen tarihlerde (2009 yl Kasm ay süresince)
sürdürülen pilot çalma neticesinde sorukad üzerinde baz sorularda
düzenleme yaplm ve baz dier sorulara açk uçlu yantlar almak üzere
açklamalar eklenmesi gerei hissedilmitir. Pilot çalmayla birlikte yaplan
nihai düzenlemeler sonucunda sorukad son halini alm ve temel aratrmann uygulamas için baskya verilmitir.
F.3.4. Sorukad Rehberi ve Veri Toplayc Eitimleri
Pilot çalma öncesi, sorukad hazrlnn sona erdii tarihe paralel olacak
biçimde veri toplayclar için bir rehber kitapçk hazrlanmtr (baknz
Ek D: Uygulama Rehberi). Bu rehberde, veri toplayclarn çalma srasnda karlamalar muhtemel durumlar ve dikkat etmeleri gereken hususlar
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ayrntlaryla açklanmtr. Rehber, pilot çalma sonras revize edilmi ve
veri toplayclarn eitimi öncesinde çoaltlarak, Türkiye ve Yunanistan’da
bulunan proje taraflarna aratrma srasnda bavurulmak üzere teslim edilmitir.
18-19 Ekim 2009 tarihinde verileri toplayacak taraflar için eitim çalmas
düzenlenmitir. Veri toplayclarn eitimi srasnda proje kapsamnda yürütülecek temel aratrma ve ayn zamanda sorukad ve yöntem hakknda
da bilgiler verilmitir. Böylece, hem rehberin hem de eitim çalmasnn
nda, veri toplayclarn aratrma hakknda bilgilenmesi salanm; veri
toplama sürecinde tpk sorukadnda olduu gibi standart bir görüme ve
soru yöneltme biçimi benimsenmeye çallmtr.
F.3.5. Sorukad Uygulamas ve Veri Girii
Yaplan deerlendirme çalmasnn ardndan, 2009 yl ubat ve Mart aylar
arasnda Türkiye ve Yunanistan’da uygulama çalmalar balamtr. Uygulamalar bir çaltay etkinlii biçiminde düzenlenmitir. Her bir çaltay
etkinlii yukarda bahsedilen eitim ve bilgilendirme modüllerinin tamamn kapsamaktadr. Çaltaylar katlmclarn günlük programlar göz önüne
alnarak katlm mümkün klacak en uygun biçimde hazrlanmtr. Aadaki grafikte çaltay etkinlikleri ve sorukad uygulamalar ayrntl olarak
izlenebilir.
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Figür 1: Çaltay etkinlikler ve sorukad uygulama tarihleri

Türkiye Uygulamas
Ön-test

Çaltay etkinlii I
2-3-4-5 ubat 2009

Son-test

Ön-test

Çaltay etkinlii II
19-20-21 ubat 2009

Son-test

Ön-test

Çaltay etkinlii III
14-15 Mart 2009

Son-test

Yunanistan Uygulamas
Ön-test

Çaltay etkinlii I
14-15 ubat 2009

Son-test

Ön-test

Çaltay etkinlii II
21-22 ubat 2009

Son-test

Ön-test

Çaltay etkinlii III
14-15 Mart 2009

Son-test

Ön-test

Çaltay etkinlii IV
21-22 Mart 2009

Son-test

Çalmann Türkiye ayanda 2009 yl ubat ve Mart aylarnda 3 ayr çaltay ve Yunanistan ayanda ise yine ayn süre zarfnda 4 ayr çaltay düzenlenmitir. Ülke koullar ve katlmclarn gündelik programlar göz önüne
alnarak planlanan çaltay saylar farkl sayda olsa da eitim ve bilgilendirme modülleri toplamda 24 saat olacak biçimde sunulmutur. Her bir çaltay
öncesi ön-test uygulamas yaplmtr. Ön-test uygulamasndan sonra eitim ve bilgilendirme modülleri sunulmu ve çaltay son-test uygulamas ile
bitirilmitir. Böylece, kullanlan bu aratrma tekniiyle birlikte, çaltaya
katlm öncesi bir durum tespiti yapmak ve çaltay sonras ise olas eitim ve
bilgilendirme etkisini ölçebilmek mümkün olmutur. Sorukadnn uygu-
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lanmasnn ardndan veri taban hazrlanm ve veriler SPSS 16 paket program kullanlarak veri tabanna kaydedilmitir. Bir hafta süren veri giriinin
ardndan, olas hatal girileri ve iç tutarll kontrol edildikten sonra, veriler hatalardan temizlenerek analizlere hazr hale getirilmitir.
lerleyen bölümlerde, sorukadnda öngörülen bölümleri takip edecek
biçimde, eldeki verinin analizleri sonucu yaplan ayrntl tartmalar ve
deerlendirmeleri bulabilirsiniz.
F.4. Sosyokültürel Görünüm: Ben Kimim?
F.4.1. Demografik Görünüm: “Gencim, bekarm, üniversiteliyim!”
STEP projesi kapsamnda eitim çalmalarna katlan gençlerden gönüllü
olanlara uygulanan ön-test sorukatlar demografik özellikleri ortaya çkarmak üzere bir dizi soruyla balamaktadr. Bu sorulara verilen yantlarn analizi neticesinde, Türkiye ve Yunanistan’da çaltay etkinliklerini tamamlayan gençlerin genel demografik görünümü aadaki gibidir.
Tablo 2: Aratrmaya katlan gençlerin demografik görünümü
Gösterge

Türkiye

Yunanistan

Kadn

69,4%

64,5%

Erkek

30,6%

35,5%

22,9

22,1

2,3

2,8

Kr

43,1%

56,6%

Kent

56,9%

43,4%

Hiç evlenmemi

95,8%

98,6%

Evli ve eiyle yayor

1,4%

1,4%

Evli ama einden ayr yayor

2,8%

-

Kendisi (Üniversite örencisi/mezunu)

98,5%

85,3%

Partner/E (Üniversite örencisi/mezunu)

83,3%

87,6%

Anne (Üniversite mezunu)

45,0%

4,0%

Baba (Üniversite mezunu)

59,2%

2,7%

Cinsiyet
Ortalama
Ya
Standart Sapma
Köken

Medeni hal

Eitim geçmii

Aratrmaya katlan her 3 katlmcdan 2’si kadnlardan olumaktadr. ster
Türkiye’de ister Yunanistan’da olsun, kadn katlmclarn yüksek düzeyde
katlmn tevik etmek için herhangi bir yol izlenmemitir. Yine de, kadnlar eitim ve bilgilendirme çaltaylarna katlm konusunda erkeklere naza-
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ran daha istekli davranmlardr. Böylece, Türkiye’den katlanlarn %69,4
ve Yunanistan’dan katlanlarn ise %64,5’i kadn katlmclardan olumaktadr.
Hatrlanaca üzere aratrmann kriterlerinden birisi de 18-28 ya aralndaki gençlerin çalmaya katlmn salamakt. Bu bakmdan ortalama
yan her iki ülkeden katlanlar için de benzer düzeyde olmas artc deildir. Türkiye’den katlanlarn ortalama ya 22,9 (standart sapma=2,3) ve
Yunanistan’dan katlanlarn ortalama ya 22,1 (standart sapma=2,8) olarak
tespit edilmitir.
Gönüllülük esasna göre aratrmaya katlan gençlerin sosyal kökenlerine bakldnda Türkiye’den aratrmaya katlanlarn %43,1’inin kr ve
%56,9’unun kent; Yunanistan’dan katlanlarn %56,6’snn kr ve %43,4’ünün
kent kökenli olduu bildirilmitir.
Türkiye ve Yunanistan’dan katlan gençlerin, 18-28 ya aralnn da genel
bir özellii olarak medeni durumlarnn benzerlik gösterdii söylenebilir.
Türkiye’deki katlmclarn %95,8’i ve Yunanistan’daki katlmclarn ise
%98,6’s medeni durumlar sorulduunda bekar olduklarn belirtmilerdir.
Aratrmaya katlan gençlere, sadece kendilerinin deil ayn zamanda e
veya partnerlerinin, anne ve babalarnn da eitim geçmileri sorulmutur.
Böylece genel olarak aratrmaya katlan 18-28 ya aralndaki bu gençlerin eitim geçmiini ortaya koymak mümkün olabilecektir. Eitim geçmii, katlmclarn toplumsal alandaki sosyal hareketliliini gözlemek için
önemli olduu gibi ayn zamanda sahip olduklar kültürel sermaye düzeylerine ilikin bir ipucu sunmas bakmndan da önem tamaktadr. Bu balamda deerlendirildiinde, aratrmaya Türkiye’den katlanlarn %98,5’i
ve Yunanistan’dan katlanlarn %85,3’ü üniversite örencisi ya da mezunu
olduklarn belirtmilerdir. Elerinin yahut partnerlerinin eitim düzeyleri
sorulduunda ise Türkiye’den katlanlarn %83,3’ünün ve Yunanistan’dan
katlanlarn %87,6’snn eleri yahut partnerleriyle benzer eitim seviyesinde
olduu tespit edilmitir. Bu verilere baklarak, Türkiye’den katlan gençlerin kendilerinden daha düük eitim seviyesine sahip e/partner tercih ettiklerini söylemek mümkündür. Ancak, kadn ya da erkek olsun Türkiye’deki
katlmclar eleri/partnerlerini kendilerine en yakn olan eitim seviyesinden seçmektedirler. Yani, kendilerinden daha düük eitim seviyesinde olsa
da, e yahut partnerleri en az üniversite örencisidir.
Anne ve babalarn eitim düzeylerine bakldnda katlmclar açsndan
yukarya doru bir sosyal hareketliliin olduunu söylemek mümkündür.
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Türkiye’de yaayan genç katlmclarn %45’inin annesi ve %59,2’sinin
babas üniversite mezunudur. Çocuklaryla karlatrdmzda ebeveynlerin daha düük eitim düzeyine sahip olmas eitim bakmndan yukar doru hareketliliin göstergesi olarak okunabilir. Eitim düzeyleri bakmndan
sosyal hareketliliin en çarpc halini Yunanistan’daki katlmclarn verdikleri bilgileri de analiz ettiimizde görmekteyiz. öyle ki, Yunanistan’da
yaayan katlmclarn sadece %4’ü annesinin ve %2,7’si ise babasnn üniversite mezunu olduunu bildirmektedirler. Yunanistan’daki katlmclarn
% 66,2’sinin üniversite mezunu olduu düünüldüünde, anne ve babalara
nazaran çocuklarn sosyal hareketliliinin oldukça çarpc olduunu söylemek mümkündür.
F.4.2.  ve stihdam
Bu bölüm, hedef grupta yer alan katlmclarn i ve istihdama ilikin bilgilerinin derlendii bölümdür.  ve stihdam bölümü kendi içinde üç alt
bölümden olumaktadr. “Çalma durumu” alt bölümüyle balayp, “Gelir”,
ve “stihdama ilikin alglar” bölümleriyle devam eden  ve stihdam ana
bölümünde Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclara ait ayrntl analizler aada sunulmaktadr.
F.4.2.1. Çalma durumu: “Örenciyim, isizim!”
Katlmclara çalma durumlaryla ilgili bir dizi soru yöneltilmitir. Bu
sorular yardmyla gençlerin çalma durumlar anlalmaya çallacak, böylece Gelir ve Genç istihdamna ilikin alglar alt bölümlerine bir temel oluturacak betimsel veriler analiz edilecektir.
Türkiye’de ve Yunanistan’da yaayan katlmclara halihazrda çaltklar
ve/veya gelir getirici bir ileri olup olmad sorulmutur. Katlmclarn
verdikleri yantlar aada sunulmaktadr.
Tablo 3: Aratrmaya katlan gençlerin çalma durumu
Ülke

Cinsiyet
Kadn

Türkiye

Yunanistan
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u anda çaltnz bir iiniz var m?
Evet

Hayr

24,0%

76,0%

Toplam

100,0%

Erkek

13,6%

86,4%

100,0%

Toplam

20,8%

79,2%

100,0%

Kadn

24,5%

75,5%

100,0%

Erkek

25,9%

74,1%

100,0%

Toplam

25,0%

75,0%

100,0%
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Aratrmaya katlan, Türkiye’de ve Yunanistan’da yaayan her dört gençten sadece bir tanesi çaltn belirtmitir. Genel olarak kadn ya da erkek
fark etmeksizin, Türkiye’den aratrmaya katlan gençlerin %79,2’si ve
Yunanistan’dan aratrmaya katlan gençlerin %75’i çalmadklarn belirtmektedir. Çalmayan gençlerin saysnn bir hayli yüksek olmas bizleri gençlerin çalmama nedenlerinin ne olduu sorusuna yöneltmektedir.
Aratrmaya katlan gençler hangi nedenden dolay isizdirler? Bu sorunun
yant aratrmaya katlan gençlerin reel isizlik oranlarn ortaya çkarmaya
yardmc olacaktr. Böylece, her iki ülkede yaayan ve aratrmaya katlan
gençlerin istihdam edilememelerinin temel neden veya nedenleri anlalacaktr.
Aratrmaya katlan ve çalmadn belirten gençlere bakldnda, genel
olarak %84’ü örenci olduklar için gelir getirici bir ite çalmadklarn
belirtmilerdir. Bununla birlikte, her iki ülkede yaayan gençlerin yaklak
%2’si çalma ihtiyaçlar olmadn belirtmektedir.
Bu iki durumu darda braktmzda Türkiye’de yaayan ve aratrmaya
katlan gençlerin %12’si ve Yunanistan’da yaayan ve aratrmaya katlan
gençlerin ise %7’si i aradklarn ne var ki bulamadklarn belirmilerdir.
Bu rakamlar katlmc gençler arasndaki isizlik oranlarn yanstmas bakmndan önemlidir. Örenci olma durumu burada isizlii azaltan bir faktör olarak ortaya çkmaktadr. Kendilerine çalmama nedeni sorulduunda
örenciler, çalmak isteyip de i bulamadklarnda çounlukla “isizim”
yantn verme eilimi göstermemektedirler. Gerçekte, bu durum göz önüne alndnda isizliin daha da yüksek olabilecei konusuna dikkat edilmelidir.
Aratrmaya katlan ve gelir getirici bir ite çaltn belirten gençlere, tam
olarak nerede ve ne i yaptklar sorusu yöneltilmitir. Türkiye’den aratrmaya katlan ve gelir getirici bir ite çalan gençlerin %64’ü proje bazl bir
ite çaltklarn, %14’ü özel sektörde çaltklarn ve %22’si ise kamu sektöründe çaltklarn belirtmektedirler. Yunanistan’dan katlan gençler arasnda ise biraz farkl bir durum söz konusudur. Çaltn belirten gençlerin
%72’si özel sektörde ve %12’i kamu sektöründe çalmaktadr.
Bunlara ek olarak, çalanlarn %16’s aile iletmesinde çaltn vurgulamtr. Bu veriler deerlendirildiinde her iki ülkeden aratrmaya katlan
gençlerin istihdam durumlarna ilikin iki önemli sonuç ortaya çkmaktadr;
Türkiye’den aratrmaya katlanlarn çounluu süreli bir ite çalmaktadr.
Dier bir deyile, çaltklar proje süresi bitince isiz kalabilme durumuyla kar karya kalabilecekleri bir koulda çalmaktadrlar. Yunanistan’da
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çalanlarn ise çounluu özel sektörde çalmakla birlikte, hatr saylr bir
oranda aile iletmesinde çalanlar bulunmaktadr.
Bu iki dikkat çekici husus düünüldüünde katlmc gençlerin istihdam
durumlarna ilikin genel olarak bir belirsizliin olduunu söylemek yanl
olmayacaktr. Aadaki grafikler, her iki ülkedeki katlmclar için bu durumun ne denli kritik olduunu göstermektedir.
Ülke

70,0%

64,71%

64,29%

TR
GR

60,0%

Yüzde

50,0%

40,0%

35,71%

30,0%
23,53%
20,0%
11,76
10,0%
0,0%
0,0%
Kolayca bulurum

Zor bulurum

Pratik olarak imkansz

Grafik 1: inizi kaybetseniz ona deer bir i bulabilir misiniz?

Türkiye’den katlan ve halen bir ite çalan katlmclarn %64,3’ü u an
çaltklar ii kaybetseler zor i bulacaklarn belirtmektedirler. Zira bu
durum, yukarda yaplan yorumlar destekler niteliktedir. Hem çallan iin
bir mahiyeti olarak hem ülkenin koullar itibariyle Türkiye’de kaybedilen
iin yerine yenisini bulmak oldukça güç olarak deerlendirilmektedir. Öte
yandan Yunanistan’dan aratrmaya katlan gençlerin %64,7’si çaltklar
iin yerine yenisini bulmalarnn daha kolay olduunu belirtmektedirler.
Ancak Yunanistan’da dikkati çeken önemli nokta “iimi kaybetsem edeer
bir i bulmam imkansz” diyenlerin orandr, ki bu yant veren katlmclarn aile iletmesinde çalanlardan olumas dikkat çekicidir.
F.4.2.2. Gelir
Gelir getirici bir ite çalsn ya da çalmasn, katlmclara aylk ellerine
geçen parann miktar sorulmutur. Böylece, katlmclarn içinde bulunduklar ekonomik koullara ilikin betimsel ve genel olarak fikir sahibi olmak
mümkün olacaktr.
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Tablo 4: Aratrmaya katlan gençlerin ortalama aylk geliri
Ülke

Türkiye

Yunanistan

Gösterge
Ortalama
Medyan
Mod
Std. Sapma
Minimum
Maksimum
Ortalama
Medyan
Mod
Std. Sapma
Minimum
Maksimum

Euro
389,5
273,9
228,3
429,9
45,6
2283,2
500,7
500,0
500,0
294,9
50,0
1500,0

Türkiye’den katlan gençlerin beyan ettikleri ortalama aylk gelirleri 389,5
Euro’dur (Std. Sapma = 429,9). Yunanistan’da yaayan ve aratrmaya katlan gençlerin ise beyan ettikleri ortalama aylk gelirleri 500 Euro’dur (Std.
Sapma = 294,4). Her iki ülkede yaayan katlmclarn da aylk asgari gelir
düzeyinin benzer seviyede olduu tespit edilmitir (Türkiye = 45,6 Euro ve
Yunanistan = 50 Euro). Buna karn aylk azami gelir düzeyinin Türkiye’de
daha yüksek olarak beyan edildii görünmektedir (2283 Euro). Bununla birlikte, katlmclara sahip olduklar gelirlerin büyük bir ksmn hangi kaynaktan elde ettikleri sorulmutur.
Tablo 5: Aratrmaya katlan gençlerin gelir kaynaklar
Ülke

Türkiye

Gelir kayna

Yüzde

Halen çaltm iimden

18,5

Eitim burslarndan

24,6

Aile/Akraba

50,7

Enformel sektörde çalarak

6,2

Toplam

100,0

Halen çaltm iimden

20,3

sizlik ya da sosyal güvenlik yardmndan
Yunanistan

Eitim burslarndan
Aile/Akraba
Enformel sektörde çalarak
Toplam

3,4
1,7
67,8
7,8
100,0
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Yunanistan’da yaayan katlmclarn ikinci önemli gelir kaynaklar halen
çalmakta olduklar ilerinden elde ettikleri gelirleridir. Oysa Türkiye’de
çallan iten elde edilen gelir üçüncü önemli kaynak olarak gösterilmektedir. Türkiye’de yaayan katlmclarn en önemli ikinci gelir kaynaklar
eitim burslardr. Yunanistan’da yaayan katlmclarn sadece %1,7’si burs
aldn belirtmektedirler. Yukardaki tabloda dikkat çekici olan bir baka
husus enformal sektörde çallarak elde edilen gelirin her iki ülkeden katlmclar içinde benzer seviyede olmasdr. Aile ya da yakn akraba seçeneinin her iki ülkeden katlmclarn en önemli gelir kaynan oluturmas
burada üzerinde durulmas gereken önemli noktadr. Açkças örenciliin
genel hali itibariyle en önemli destein aileden gelmesi beklenen bir durumdur. Ancak bu durum, bilhassa orta snfn bir genel özellii olarak vurgulanabilir. Orta snf aileler, genellikle, çocuklarna yatrm yapmaktadrlar.
Bu yeni kuaklarn sosyal hayatta yukarda doru hareketliliinin de salayclarndan birisi olarak karmza çkmaktadr. Zira her iki ülkedeki anne
ve babalarn mesleklerine bakldnda da bu orta snf karakterini görmek
mümkündür. Katlmclar, ister Türkiye ister Yunanistan’da yayor olsunlar, babalar, emeklilerden, devlet memurlarndan ve özel sektör çalanlarndan olumaktadr. Babalar, meslekleri itibariyle deerlendirildiinde
öretmen, avukat, akademisyen, mühendis, muhasebeci, doktor gibi eitimle kazanlan meslek gruplarndan geldikleri öne çkmaktadr. Annelerde ise,
babalara nazaran çalmayanlarn says fazla olsa da, ilmi meslek sahipliinin yine yüksek olduu görülmektedir. Öretmen, bankac, muhasebeci,
doktor, avukat, akademisyen gibi eitimle kazanlan meslekler anneler arasnda da yaygndr. Dolaysyla, aralarnda mavi yakal ebeveynler olsa da
daha fazla beyaz yakallardan oluan orta snf aileler, çocuklarna yatrm
yapmak suretiyle bir gelecek ina etmektedirler. Çounlukla bir nesil içerisindeki ekonomik ama bilhassa kültürel eitsizlik korunarak bir dier nesle
aktarlmakta ve genç kuaklarn toplumsal yaamdaki mücadeleleri sosyal
hayattaki kt kaynaklara ulamak için sürdürülmektedir (Arun, 2009). Kaynaklara ulamak için verilen mücadele, snfsal pozisyonun da iaretleyicisi
olarak anlam kazanmaktadr. Aadaki grafikte katlmclarn öznel deerlendirmelerine göre snfsal pozisyonlar sergilenmektedir.
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Grafik 2: Katlmclarn kendilerini ait hissettikleri sosyal snf

Türkiye’de yaayan katlmclara kendilerini ait hissettikleri sosyal snf
sorulduunda gençlerin %86’s orta ve ortann üstü yantn vermektedirler. Benzer bir oran Yunanistan’da yaayan katlmclar için de geçerlidir.
Yunanistan’da yaayan katlmclarn %80’i snfsal pozisyonlar itibariyle
kendilerini orta ve orta snfn üstü olarak tanmlamaktadrlar. Sadece gelirleri itibariyle deil, sahip olduklar yukarda da bahsedilen dier hususiyetleri itibariyle de, orta snf karakterini yanstmaktadrlar. Baka bir deyile,
sadece ekonomik sermayeleri katlmclar orta snf kimlii kazandrmamakta ayn zamanda kültürel sermayeleri ve sosyal orijinleri itibariyle de
orta snf karakterini yanstmaktadrlar. Sahip olduklar pozisyon ve buna
mukabil gündelik pratikleri ve alglar orta snfn genel karakterini görünür
klmaktadr.
lerleyen bölümde, genç katlmclarn gençlerin istihdamna ilikin sahip
olduklar alglar bu argüman destekler nitelikte bulgular ortaya koymaktadr.
F.4.2.3. Genç istihdamna ilikin alglar: “sizim, çünkü sosyoloum!”
Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclara gençlerin istihdamna ilikin olarak bir dizi alg sorusu yöneltilmitir. Sahip olduklar birikim ve içinde yaadklar yap arasndaki uyumazlklar ve bu balamda geleceklerine
ilikin alglar birbiriyle uyumamaktadr. Aada bu konuya ilikin alglar
analiz edildiinde, içinde yaadklar sosyal ve ekonomik yapnn onlar ne
denli engelledii açkça görülmektedir.
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Tablo 6: siz kalrsanz/isiz kaldnzda aadakilerden hangisini yaparsnz?
Seçenek
Bulduum ilk ii koulsuz kabul ederim

Ülke
TR

GR

Toplam

1,5%

18,8%

10,3%

11,9%

1,4%

6,6%

7,5%

8,7%

8,1%

Kendi iimi kurmay denerdim

10,4%

7,2%

8,8%

Kendime en uygun ii aramaya devam ederdim

68,7%

63,7%

66,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Gönüllü ilere ya da ücret karl olmayan sosyal
ilere katlrdm
Mesleki eitim/formasyon alrdm

Toplam

Katlmclara isiz kalrsanz/isiz kaldnzda ne yaparsnz sorusu yöneltilmitir. stihdama ilikin bir takm alglar anlamak bakmndan önemli
yantlar verilmitir. Bu balamda, her iki ülkedeki gençlerin alglar birbirinden farkldr. Yunanistan’da yaayan ve aratrmaya katlan gençlerin %18,8’i böyle bir durumla kar karya kaldklarnda bulduklar ilk ii
koulsuz kabul edeceklerini belirtmektedirler. Öte yandan Türkiye’den aratrmaya katlan gençlerin ise %11,9 isiz kalma durumunda gönüllü ilere ya
da ücret karl olmayan sosyal ilere katlrdm yantn vermektedirler. Her iki
yant sosyal ve ekonomik kriz durumlarnda insanlarn bavurduklar bir yol
olmas bakmndan manidardr. Ne var ki, bu küçük aznln bavurduu
iki yol dnda, her iki ülkede de katlmclarn büyük çounluu kendilerine
en uygun ii aramay sürdüreceklerini bildirmektedirler. Türkiye’de yaayan
katlmclarn %68,7’si ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn %63,7’si iyi
koullarda çalabilecekleri, sabit ve iyi maal bir i arayacaklarn ve ancak
o zaman ii kabul edebileceklerini belirtmilerdir. Bu yant yukarda yaplan
orta snf tartmasnn devam olmas bakmndan dikkate deerdir.
Zira katlmclara yöneltilen Kendinize uygun bir i bulmanz kolaylatracak
en iyi özellik nedir? Sorusuna verilen yantlar bu argüman destekler mahiyettedir.

142

STHDAM SORUNU için ÇÖZÜM ZAMANI - STEP PROJES
UYGULAMA ve ALAN ÇALIMASI SONUÇ KTABI

Tablo 7: Kendinize uygun bir i bulmanz kolaylatracak
en iyi unsur/özellik nedir?
Ülke

Seçenek

Türkiye

Yabanc dil bilgisi

Yunanistan

Toplam

19,7%

22,5%

21,2%

0%

31,0%

16,1%

Yöneticilik yetenei ve i yaam bilgisi

22,7%

14,1%

18,2%

letiim ve takm çalmas becerisi

25,8%

31,0%

28,5%

Mesleki eitime sahip olma

31,8%

1,4%

16,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Biliim, bilgisayar ve iletiim teknolojileri becerisi

Toplam

 bulma konusunda kendileri için en önemli özelliin ne olduu sorulduunda Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn verdii yantlar
birbirinden farkllklar göstermektedir. Türkiye’de yaayan katlmclar
en fazla Mesleki eitime sahip olmann (%31,8) öneminin üstünde duruken,
Yunanistan’da yaayan katlmclar için i bulmay kolaylatracak en önemli iki özellikten birisi Biliim, bilgisayar ve iletiim teknolojileri becerisi ve dieri
letiim ve takm çalmas becerisine sahip olmaktr. Elbette kiinin bir takm
hasletlere sahip olmas i bulma konusunda yeterli olmayabilir. Yaanlan
ülkenin kimi yapsal özellikleri de i bulma konusunda kritik öneme sahiptir. Bu bakmdan gençlerin gözünden yaadklar ülkede genç istihdam için
sunulan hizmetler ve altyap analiz edilmelidir.
Tablo 8: stihdam destei sunmas beklenen aktörler
Aktör
Üniversite

Ülke
Türkiye

Yunanistan

Toplam

40,3%

23,4%

31,7%

 bulma kurumlar

8,1%

12,5%

10,3%

Gençlik organizasyonlar

3,2%

3,1%

3,2%

Sosyal hizmetler

6,5%

3,1%

4,8%

Firmalar

11,3%

9,4%

10,3%

Arkada/Aile/Yaknlar

30,6%

48,4%

39,7%

100,0%

100,0%

100,0%

Toplam

Katlmclara Sizce ülkenizde herhangi birinin i bulabilmesi için en önemli destei
ona kim/hangi kurum sunabilir? sorusu yöneltilmitir. Böylece genç katlmclarn ülkenin gerçekleri konusundaki genel kanaatleri elde edilebilecei gibi
genç istihdamna ilikin muhtemel aktörlere olan inançlar da anlalmaya
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çallmtr. Türkiye’de yaayan katlmclarn %40,3’ü üniversiteleri genç
istihdam konusunda önemli bir destek sunabileceini düünmektedirler.
Bilhassa özel sektörle olan balantlar ve üniversitelerin teknokent ve benzeri gibi sahip olduklar altyap olanaklar bu konudaki algy ve beklentiyi
artrmaktadr. Bunun yan sra, her iki ülkede de, genç istihdam konusunda
i bulma kurumlar ve sosyal hizmetlere duyulan güvenin de düük olmas
sosyal devletin retorik tarafnn ar bastn yanstmas bakmndan önemlidir. Genel olarak genç katlmclarn sadece %10,3’i i bulma kurumlarnn ve sosyal hizmetlerin genç istihdam konusunda aktif rol alabileceini
düünmektedirler. Sosyal devletin önemli bir görevi olarak yurttalarna
sunduu istihdam vaadi bir imkandan çok sosyoekonomik bir sorun olarak
ekillenmektedir. Bilhassa son yüzyln son çeyreinden itibaren uygulanan
neoliberal politikalar neticesinde yeniden ekillenen devlet ve aygtlarnn,
devletin refah datan elini zayflatmas, istihdam meselesinde gençlerin
sahip olduklar olumsuz alglarnn hiç de haksz olmadn gösterir niteliktedir. Zira i bulabilmeleri için en önemli destein aile/akraba veya arkadalar olacan düünmeleri (genel olarak katlmclarn %39,7’si) gençlerin
sosyal devletin çözmesi gereken bu sorunu bireysel yollardan çözüm umudu
tadklarn göstermesi bakmndan manidardr.
Tablo 9:  bulma önündeki en önemli engel
Engel

Ülke

Toplam

TR

GR

 bulamam çünkü yeterli staj/pratik/mesleki
deneyimim yoktur

41,2%

34,7%

37,9%

 bulamam çünkü ülkemde i frsat yoktur

47,6%

47,8%

47,7%

Herhangi bir güçlük yaamadan i bulurdum

11,1%

17,4%

14,4%

100,0%

100,0%

100,0%

Toplam

stihdam meselesinin çözümü konusunda daha bireysel kanaatlere sahip olan
gençler i bulmalarnn önündeki iki önemli engel üzerinde durmaktadrlar.
Bunlardan ilki eitim sunan aktörlerin sunduklar olanaklarn/hizmetlerin
yetersiz görülmesi ve dieri ise refah devletinin istihdam konusundaki vaadini yerine getirmiyor olmasdr.
Bilhassa son zamanlarda daha çok piyasaya ve özel sektöre angaje olmaya
çalan eitim aktörlerinin, gençlerin istihdam edilebilirlii için sunduklar hizmet ve verdikleri eitim gençler tarafndan yeterli görülmemektedir.
Genç katlmclarn genel olarak %37,9’u (Türkiye’den katlanlarn %41,2’si
ve Yunanistan’dan katlanlarn %34,7’si) üniversitelerin kendilerine sun-
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duu pratik ve mesleki deneyimin i bulma konusunda yeterli olmadn
düünmektedirler. Oysa üniversite, ya da dier eitim aktörleri, insanlara i
deneyimi sunan bir yapsal özellie sahip deildir, olmamtr. Bu nedenle,
piyasa artlarnn kendilerinden sürekli olarak daha fazlasn istemesi, en
az yatrmla en fazla verimi salayacak bireyi aramas neticesinde, eitim
aktörlerinin sunduklar hep yetersiz kalacaktr. Bununla birlikte, piyasann
istedii vasfta ve verimde olmann yan sra onun istedii meslei tercih
ediyor olmak da gereklidir. Aksi takdirde istihdam sorunuyla kar karya
kalmamak mümkün deildir. Bu konuda katlmclardan birinin i bulmann önündeki engellerin neler olduu sorusuna yant olarak söyledii u söz
dikkat çekicidir: “isizim, çünkü sosyoloum!”
Neoliberal politikalar sayesinde kzan piyasa artlarnda, iyi bir pozisyon
almak üzere sürekli bir yarn yaand gündelik hayatn birçok alannda
olduu gibi i alannda da gençlerin deneyim eksikliini i bulmann önündeki bir engel olarak düünmesi onlarn yaadklar ülkede örendikleri bir
eydir. Oysa sosyal devletin refah datan tarafnn en önemli vaadi yurttalar için i ve istihdam güvencesidir. Ne var ki aratrmaya katlan gençlerin
%47,7’si istihdam konusunda bir güvenceye sahip olmann ötesinde i frsatnn dahi olmad kansna sahiptirler.
Genç katlmclarn i ve istihdam konusundaki yukarda tartlan pozisyonlar, alg ve beklentileri bu projenin önemli bir tarafn oluturmaktadr.
Bu proje, stihdam Sorunu için Çözüm Zaman Projesi, istihdam ve i konusunda gençlerin içinde bulunduklar durumlar analiz etmesi ve yukardaki
bilgileri derlemesi bakmndan önemlidir. Hem Avrupa Birlii’nin içindeki
bir ülkenin hem Birlie katlma konusunda önceliini dile getiren bir aday
ülkenin, istihdam konusunda içinde bulunduklar duruma ilikin, genç katlmclarn sahip olduklar pozisyonlarnn ve alglarnn benzer olmas aslnda Avrupa Birlii’nin önemli bir sorunla yüz yüze olduunu göstermektedir. Zira, neoliberal politikalar neticesinde yaanlan son küresel ekonomik
kriz ve onun ykc sosyal etkileri, yurttalar için istihdam vaadi olan sosyal
devletin varlnn deerini ve zorunluluunu bir kez daha göstermektedir.
Onun varl retorik olarak yeterli deildir. Söylemsel varlndan ziyade
yurttalarn gündelik yaamna yansyacak pratiklerin de görünür olmas
gereklidir. Bu balamda, ilerleyen bölümlerde genç katlmclarn içinde
yaadklar toplumun niteliine ilikin kanaatleri, projenin bir baka çkts
olarak, tartlmaya deerdir.
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F.4.3. Yaanlan toplumun nitelii: “Türkiye realist, Yunanistan
pozitif…”
Burada, hedef grupta yer alan katlmclarn yaadklar topluma ilikin alglar ve parças olduklar toplumun geleceine ilikin beklentileri deerlendirilmeye alnacaktr. çinde yaanlan toplumla kurduklar balar, gençlerin
alglarn ve gelecekteki beklentilerini de ekillendirmektedir.
Yukardaki bölümde sürdürülen tartmalara katk sunmas bakmndan,
genç katlmclara ilk önce parças olduklar toplumdaki sosyal güvenlik sisteminden ne derece memnun olduklar sorulmutur. Genç katlmclarn bu
soruya dair deerlendirmeleri aada ayrntl olarak tartlmaktadr.
Tablo 10: Sosyal güvenlik sisteminden memnuniyet düzeyi
Ülke

Ortalama

Std. Sapma

Türkiye

2,04

0,516

Yunanistan

2,40

0,812

t
-3,15*

* Ortalamalar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclara Genel olarak sosyal güvenlik
sistemi ad verilen, ülkenizdeki salk, isizlik ve emeklilik sigortalarnn durumundan ne derece memnunsunuz? sorusu yöneltilmitir. Katlmclarn 0 puana
karlk gelen hiç memnun deilim ve 10 puana karlk gelen tamamen memnunum arasndaki bir skalada deerlendirmelerini yapmalar istenmitir.
Katlmclarn deerlendirmesi sonucu elde edilen ortalamalar yukardaki
tabloda gösterilmektedir. Daha önce Türkiye genelinde yaplan aratrmalarda katlmclara ayn soru yöneltilmi ve sosyal güvenlik sisteminden
ortalama memnuniyet düzeyleri analiz edilmitir (Arun, 2008:325). Bu çalmann sonuçlarna göre genel olarak Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminden memnuniyet düzeyi oldukça düüktür (10 puan üzerinden ortalama 3,62
puan). STEP aratrmasna katlan, Türkiye’de yaayan katlmclarn salk, isizlik ve emeklilik sigortalarn kapsayan sosyal güvenlik sisteminden
memnuniyet düzeyleri ise daha düüktür (10 puan üzerinden ortalama 2,04
puan).
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Grafik 3: Sosyal güvenlik sisteminden memnuniyet düzeyi
(frekans dalm)

Aratrmaya Türkiye’den katlan gençlerin sahip olduklar memnuniyetsizliin ülke genelindeki memnuniyetsizliin de altnda olduu tespit edilmitir. Yukardaki grafikte katlmclarn her iki ülkedeki sosyal güvenlik
sistemine ilikin yaptklar deerlendirmenin ayrntlar izlenebilir. Sosyal
güvenlik sisteminin deerlendirmesi yaplrken, sistemden tamamen memnun
(10 puan) olduunu söyleyen katlmc bulunmamaktadr. Bununla birlikte, Türkiye’de yaayan genç katlmclarn %14’ü ve Yunanistan’da yaayan
katlmclarn %8’i sosyal güvenlik sisteminden hiç memnun deilim (0 puan)
yantn vermektedirler. Her iki ülkede yaayan katlmclarn %90’ndan
fazlasnn sosyal güvenlik sistemini deerlendirirken vasatn altnda ( 5 puan
ve alt) oduunu düündüklerini gösteren bir puanlama yapmalar dikkat
çekicidir.
Türkiye’de yaayan genç katlmclar ülkedeki sosyal güvenlik sisteminden
memnuniyetsizliklerini dile getirirken kendi içinde bulunduklar öznel
durumlar düünmekle birlikte, genel olarak ülkedeki durumdan farkl bir
kanaat dile getirmemektedirler. Benzer durum Yunanistan’da yaayan katlmclar için de geçerlidir. Sosyal güvenlik sistemi düünüldüünde, her iki
ülkedeki çarpc düzeydeki memnuniyetsizliin benzer olmas kritiktir. Bu
tartma önceki bölümde ayrntl olarak sürdürülmütür. Bu balamda, her
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iki ülke için de refah devletinin sosyalliinin söylemsel düzeyde olmasna
iaret etmesi bakmndan bir kez daha manidar olduunu söylemek yanl
olmayacaktr. Tüm bu tartmalar deerlendirirken Türkiye’de yaayan katlmclarn %86’snn ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn ise %84’ünün
bir sosyal güvenlik kuruluuna bal olduu da unutulmamaldr. Baka bir
deyile, katlmclarn ülkelerindeki sosyal güvenlik sistemine ilikin yapt
deerlendirme basitçe bir algdan ibaret deil; ayn zamanda tecrübe ettikleri bir durumun deerlendirmesidir.
Katlmclarn ülkelerindeki toplumsal alanda var olan özgürlükler, haklar,
frsat eitlikleri ve güvencelerin ne denli gerçekletiine ilikin kanaatleri
de bu tartmalara katk sunmas bakmndan deerlendirilmeye alnmaldr. Aada yaplan analizler toplumsal alanda var olan özgürlükler, haklar,
frsat eitlikleri ve güvencelerin ne düzeyde gerçekletiini deerlendirmektedir.
Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclardan, gerçekleme düzeyi en
düükten en yüksee doru 1 ile 4 puan aras deien bir skalada, ülkelerindeki özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri ve güvenceleri temsil eden alanlar
deerlendirmeleri istenmitir. Aadaki grafik, her iki ülkede yaayan katlmclarn bahsedilen alanlara ilikin deerlendirmelerini yanstmaktadr.
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Tablo 11: Özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri ve güvenceler
Özgürlükler, haklar, rsat eitlikleri ve güvenceler

TR

GR

Genel

Siyasete kalma özgürlüü

2,33

3,26

2,80

Mesleini seçebilme özgürlüü

2,00

2,45

2,23

Çevrenin korunmas

1,67

2,10

1,88

Özel mülkiyen korunmas

2,54

2,45

2,49

Zenginliin eit ve adil dalmas

1,36

1,55

1,45

Kadn erkek eitlii

1,86

2,74

2,31

Kökene baklmakszn rsat eitlii

2,06

1,97

2,01

Her yerde ve her zaman serbest konuma özgürlüü

1,68

2,64

2,16

Din ve vicdan özgürlüü

2,03

3,06

2,54

Suçtan korunma

2,13

2,19

2,16

Sosyal güvenlik

2,04

2,40

2,22

hyac olanlar ve yoksullarla dayanma

2,07

1,85

1,96

 bulma ans

1,82

2,17

1,99

Lejant

1,00-1,74
Hiç gerçeklememi

1,75-2,49
Pek gerçeklememi

2,50-3,24
Oldukça gerçeklemi

3,25-4,00
Tamamen gerçeklemi

Katlmclar 13 temel alanda ülkelerindeki özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri ve güvencelerin gerçekleme düzeylerini deerlendirmektedirler. Alanlar
ve deerlendirmelere ait ülke ve genel ortalamalar yukardaki tablodan takip
edilebilir. Bu tip bir deerlendirme için puan aralklar u biçimde organize
edilmektedir; 1-1,74 aras puan “hiç gerçeklememi”, 1,75-2,49 aras puan
“pek gerçeklememi”, 2,50-3,24 aras puan “oldukça gerçeklemi”, 3,254,00 aras puan “tamamen gerçeklemi”.
Elde edilen veriler deerlendirildiinde, Türkiye’de yaayan katlmclara
göre oldukça gerçeklemi tek alan özel mülkiyetin korunmasdr (4 puan
üzerinden ortalama 2,54 puan). Türkiye’den katlan gençler bu alann dnda kalan dier özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri ve güvencelerin gerçeklemediini belirtmektedirler. Türkiye’de yaayan katlmclarn, özellikle
üç alanda, zenginliin eit ve adil datlmas (1,36 puan), çevrenin korunmas
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(1,67 puan) ve her yerde ve her zaman serbest konuma özgürlüü (1,68 puan)
alanlarnda toplumsal hayatta özgürlüklerin ve haklarn hiç gerçeklemediine
dair kuvvetli inançlara sahip olduklar görülmektedir. Bunlarn dndaki
dier alanlarda ise benzer olarak güvencelerin ve özgürlüklerin pek gerçeklemediini düünmektedirler. Gerçeklemediklerine inanlan özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri ve güvenceleri temsil eden alanlarn tamamnn
Türkiye’deki scak tartmalarn yaand alanlar olmas dikkat çekicidir.
Türkiye’deki özgürlükler, haklar ve güvencelerin gerçeklemediine dair
duyulan inanç düzeyleri sralandnda ve bu sralama Yunanistan’da yaayan katlmclarn deerlendirmeleriyle karlatrldnda iki ülkedeki
benzerlikler ve farkllklar rahatça okunabilir. Aadaki grafikte bu tartmann sürdürülmesine imkan verecek sralama izlenebilir.
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Grafik 4: Özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri ve güvenceler

Türkiye’nin gelir dalmna bakldnda ve hükümetin hedefledii ekonomik gelimeler düünüldüünde, adil bir gelir dalmnn var olduunu
söylemek yeterli düzeyde gerçei yanstan bir duruma iaret etmeyecektir.
Zira bu konuda genç katlmclarn da alglar benzerlik göstermektedir.
Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn bu konudaki ortak alglar,
zenginliin eit ve adil datlmadna ilikin sahip olduklar alglar, her iki
ülkedeki önemli sorun alanlarndan birisi olmas bakmndan dikkat çeki-
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cidir. Ne var ki, bunun dnda Yunanistan’da yaayan katlmclarn haklar
ve özgürlüklerin gerçeklemi olmasna ilikin sahip olduklar olumlu alg
düzeyi bir çok alanda Türkiye’deki gençlerin sahip olduklarndan yüksektir. Yunanistan’da yaayan katlmclar, ülkelerinde, özellikle siyasete katlma özgürlüünün tamamen gerçekletiini düünmektedirler. Ayrca, kadnerkek eitlii, her yerde ve her zaman serbest konuma özgürlüü ve din ve vicdan
özgürlüünün de oldukça gerçeklemi olduuna dair sahip olduklar yüksek
inanç düzeyinin, Türkiye’deki katlmclarn alglaryla karlatrldnda,
yüksek olduu görülmektedir. Her ne kadar her iki ülkede de, mesleini seçebilme özgürlüü, çevrenin korunmas, kökene baklmakszn frsat eitlii, sosyal
güvenlik, suçtan korunma, ihtiyac olanlar ve yoksullarla dayanma, i bulma ans
gibi sorun alanlar kendini gösterse de, Yunanistan’da yaayan katlmclarn ülkelerindeki haklar ve özgürlüklerin gerçekleme düzeyleri konusunda
daha olumlu tutumlar olduu tespit edilmektedir. Her eye ramen, ortak
sorun alanlar devletin refah ve sosyallik iddiasnn söylemsel tarafnn ar
bastn iaret eder niteliktedir. Sadece özgürlükler, haklar ve güvenceler
meselesinde deil ama ayn zamanda ülkedeki alglanan yaam standard itibariyle de benzer bir okuma yapmak mümkündür. Aada, gençlerin kendi
ülkelerindeki yaam standartlarna ilikin alg düzeylerini analiz edilmesi
bu tartmaya anlaml bir yön verebilir.
Tablo 12: Katlmclarn algsna göre ülkelerin sahip olduklar yaam artlar
Ülke

Türkiye

Yunanistan

Genel

HDI sras

HDI deeri

sveç

9,08

8,88

8,98

6.

Yüksek

Almanya

7,31

8,09

7,71

22.

Yüksek

spanya

6,49

6,64

6,57

13.

Yüksek

Yunanistan

5,59

5,63

5,61

24.

Yüksek

Bulgaristan

4,21

4,01

4,11

53.

Yüksek

Türkiye

3,78

4,22

4,00

84.

Orta

Katlmclardan, kendi ülkelerinin de içinde bulunduu, yukardaki tabloda
sralanan bir grup ülkeyi, algladklar yaam artlarna göre deerlendirmeleri istenmitir. Deerlendirmelerini 10 puana karlk gelen çok iyi yaam
artlar ile 0 puana karlk gelen çok kötü yaam artlar arasndaki bir skalada yapmalar istenmitir. Türkiye’de yaayan katlmclar kendi ülkelerinde
algladklar yaam artlarn deerlendirdikten sonra srasyla dier ülkelerin yaam artlarna ilikin alg düzeylerini belirtmilerdir. Benzer uygulama Yunanistan’da yaayan katlmclar tarafndan da yaplmtr. Alt ülke
hem Türkiye’deki katlmclar hem Yunanistan’da yaayan gençler tarafndan deerlendirilmi ve bunun yannda insani kalknma endeksine (HDI)
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göre ülkelerin sahip olduklar sralama da tabloda belirtilmitir. Böylece
katlmclarn her bir ülkenin yaam artlarna ilikin sahip olduklar öznel
alglarla, ülkelerin yaam süresi, okuryazarlk oran eitime katlm ve kii
bana düen gelir düzeyi dorultusunda hazrlanan nesnel ölçümler (HDI)
de karlatrlabilecektir.
Yukardaki tabloda, katlmclarn algladklar ve bu alglar dorultusunda ülkelere yaam artlar itibariyle verdikleri genel puanlara göre bir
sralama yaplmtr. Genel ortalamaya bakldnda, hem Türkiye’de hem
Yunanistan’da yaayan katlmclar kendilerine sunulan ülkeler içinde en
iyi yaam artlarnn sveç’te olduunu düünmektedirler (10 puan üzerinden ortalama 8,98 puan). Katlmclar yaam artlarn öznel olarak deerlendirdiklerinde dier ülkelerin sralamas u ekildedir: Almanya (7,71
puan), spanya (6,57 puan), Yunanistan (5,61 puan), Bulgaristan (4,21 puan)
ve Türkiye (3,78 puan). Katlmclarn kendi öznel alglarna göre yaptklar
bu deerlendirme, 2008 yl Birlemi Milletler nsani Kalknma Endeksi
(HDI) sralamasyla benzerlik göstermektedir (UNDP, 2007:229-32). Bir tek
Almanya ve spanya’nn yeri farkllk göstermesine karn, HDI sralamas
ve katlmclarn alglar dorultusunda yaplan sralama aadaki grafikten
de takip edilebilir.
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9,5 –
TR

9,0 –
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6,5 –
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Grafik 5: Katlmclarn algsna ve HDI srasna göre ülkelerin sahip olduklar
yaam artlar
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Yukardaki grafikte yatay eksende HDI sralamasna göre ülkeler yer almaktadr. Katlmclarn alglarna göre ülkelerin yaam artlar itibariyle aldklar ortalama puanlar ise dikey eksende görülebilir. Katlmclar her ne kadar
öznel bir deerlendirme sunsalar da olas objektif bir kriter olarak HDI ile
benzerlik gösteren deerlendirmeleri artc deildir. Burada dikkat çekici olan husus Türkiye ve Yunanistan deerlendirmeleridir. Türkiye’de ve
Yunanistan’da yaayan gençler, Yunanistan’ yaam artlar itibariyle deerlendirdiklerinde benzer puanlar vermektedirler. Her iki katlmc grubu
da Yunanistan’n yaam artlarn, HDI referans alnarak söylenirse, doru
tahmin etmilerdir. Ancak Yunanistan’da yaayan katlmclar, Türkiye’ye,
Türkiye’de yaayan katlmclardan bir miktar daha olumlu bakmaktadrlar. Türkiye’de yaayan katlmclar, Türkiye’yi bu ülkeler grubu içinde en
olumsuz yaam artlarna sahip ülke olarak deerlendirmekte ve bu deerlendirmeleri de HDI ile benzerlik göstermektedir. Onlarn alglarna göre
Türkiye’nin yaam artlar vasatn altndadr (3,78 puan). Zira Türkiye’nin
HDI sralamasndaki yeri de bu ülkeler grubu içinde en düük srada,
Bulgaristan’dan çok sonra 84. Srada yer almaktadr. Ne var ki Yunanistan’da
yaayan katlmclarn Türkiye deerlendirmesi farkldr. Onlara göre
Türkiye’nin yaam artlar, Türkiye’deki katlmclara benzer olarak, vasatn
altnda olsa da Bulgaristan’n yaam artlarndan daha iyi bir durumdadr.
Yunanistan’da yaayan katlmclarn, yaam artlar bakmndan Türkiye
deerlendirmesi ortalama 4,22 puan ve Bulgaristan deerlendirmesi 4,00
puan olarak ekillenmektedir. Bu balamda, Türkiye’de yaayan katlmclarn gerçekçi, Yunanistan’da yaayan katlmclarn ise pozitif olduklarn
söylemek yanl olmayacaktr. Katlmclarn yaam artlar bakmndan
birbirleri hakknda yaptklar deerlendirmeler, kendilerini geçmileriyle karlatrdklarnda deimektedir. Katlmclara, anne ve babalarnn
yaam standartlar ile karlatrdklarnda kendi yaam standartlarn nasl
deerlendirdikleri sorulmu; Türkiye’de yaayan katlmclarn %63,4’ü ve
Yunanistan’da yaayan katlmclarn %50’si kendi yaam standartlarn
daha yüksek bulduklarn belirtmilerdir. Bu bakmdan deerlendirildiinde
Türkiye ve Yunanistan’n aldklar pozisyonlarn deitiini, Türkiye’deki
katlmclarn geçmileriyle kendilerini karlatrdklarnda daha pozitif
düündüklerini söylemek yerinde olacaktr.
F.4.4. Toplumsal yaama katlm
Önceki bölümlerde sürdürülen tartmalardan hatrlanaca üzere genç katlmclarn sorunlu alanlara ilikin ortaya attklar çözüm önerilerinin çounlukla bireysel düzeyde kald görülmektedir. Sorunlar ya kendi balarna ya
da aileleri ve yaknlar tarafndan çözüm üretilecek ekilde alglanmaktadr.
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 bulma konusunda çözüm önerilerinin bireysel çabann ürünü olabilecek
biçimde tasarlanyor olmas ya da örgütlü bir gündelik hayatn olumamas, bunlara örnek olarak verilebilir. Oysa istihdamn yannda, kadn-erkek
eitlii, her yerde ve her zaman serbest konuma özgürlüü, din ve vicdan
özgürlüü ya da siyasete katlma özgürlüü bireysel çabayla elde edilecek
özgürlükler ve haklar deillerdir. Yurttalarn bir araya gelerek sorunlarna çözüm aramalar sadece modern devlet anlaynn deil çada yaamn
da bir gerei olarak görülmektedir. Bu balamda katlmclarn aktif yurttalar olarak ülkelerindeki sosyal hayata ne denli katldklar aratrmann
deerlendirilmesini kaçnlmaz gördüü bir alan oluturmaktadr. Gençlere
ülkelerindeki sosyal yaama katlm durumlarn anlamak üzere bir dizi soru
yöneltilmitir ve deerlendirmeler aada tartlmaktadr.
Tablo 13: Ülkelere göre katlmclarn üyelik durumlar
Üyelik durumu
Dernek, vakf ya da kurulu
Türkiye

Yunanistan

Sendika

1,4%

4,1%

Siyasi parti

2,8%

24,3%

Oturduunuz muhitle ilgili bir dernek veya vakf

5,6%

8,1%

Çevre ile ilgili bir dernek veya vakf

20,8%

12,2%

Yardm dernei veya vakf

27,8%

4,1%

Dini bir dernek veya vakf

-

9,5%

Kültürel (Tiyatro veya müzik gibi) bir dernek veya vakf

46,5%

15,1%

Spor veya elenme amaçl bir dernek veya vakf

21,1%

29,7%

Katlmclara herhangi bir dernee, vakfa ya da kurulua üye olup olmadklar sorulmutur. Yukardaki tabloda ülkelere göre üye olanlarn yüzde
dalmlar sergilenmektedir. Genel olarak deerlendirildiinde Türkiye’de
yaayan katlmclarn %1,4 ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn %13,5’i
hiçbir dernee, vakfa ya da kurulua üye olmadklarn bildirmektedir. Bir
biçimde yukarda saylan kurululara üye olduklarn belirten katlmclarn
dalm ise iki ülke arasnda ilginç bir farkllk göstermektedir. Türkiye’de
yaayan genç katlmclar daha çok sportif, kültürel veya çevre ile ilgili dernek ya da vakflara üye olduklarn dile getirmektedirler. Bu grup içinde,
kültürel (tiyatro veya müzik gibi) bir dernek veya vakfa üyelik en yüksek
düzeydedir (%46,5). kinci olarak yardm dernei ya da vakf (%27,8), spor
veya elenme amaçl bir dernek veya vakf (%21,1) ve çevre ile ilgili bir dernek veya vakf (%20,8) gelmektedir.
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Bir sendikaya veya siyasi partiye üyelik Türkiye’de yaayan gençlerin tercihi
olmamaktadr. Oysa Yunanistan’da yaayan katlmclarn %24,3’ü bir siyasi
partiye üye olduklarn dile getirmektedirler. Bu oran Türkiye’de yaayan
yatlarndan 10 kat daha fazladr. Türkiye’de yaayan katlmclarn siyasal yaama katlm konusunda isteksiz olmalar aslnda bilinen bir gerçektir.
Bir çok tartmann da konusu olarak dile getirilmitir; Türkiye’nin yaad siyasal alandaki skntl deneyimler, müdahaleler siyaset alannn bir
çok toplumsal kesimde olduu üzere, gençler tarafndan da terk edilmesine
neden olmutur. Zira önceki bölümde dile getirilen, kadn-erkek eitlii, her
yerde ve her zaman serbest konuma özgürlüü, din ve vicdan özgürlüü ya
da siyasete katlma özgürlüü gibi alanlarn da scak tartmalarn yaand
alanlar olmas bu bakmdan daha anlalr olmaktadr. Bu özgürlük alanlarnda, müdahil olmakszn bir iyilemenin, gelimenin ya da özgürlemenin
olmasn beklemek oldukça naif bir tutum olacaktr.
Önceki kuaklar tarafndan gençlere siyasal yaama katlmdan kaçnma
konusunda yaplan telkinler, o alanlardan uzak durmalar yönündeki nasihatler, genç katlmclarn bamsz bireyler olarak haklar, özgürlükler ve
güvenceler konusunda pozisyon almalarn engellemektedir. Toplumsal
dönüümün, bireysel dönüüm ve geliimle balayaca düünüldüünde,
bireylerin sahip olduklar kültürel sermaye ile toplumsal-siyasal alanlarda
var olmalar, onlarn daha elverili bir dünya yaratmalarna da olanak salayacaktr (Arun, 2009). Var olu biçimi farkllk gösterebilir, genç kuaklar
kendilerini farkl bir araya gelme biçimleriyle de ifade edebilirler. Katlmclar bu balamda kendilerini nasl ifade etmektedirler? Politika üretenlere
seslerini duyurmann farkl biçimlerinden hangilerine katldklar, hangi
biçimlerde müdahil olduklar aada yaplan tartmalarla anlalmaya çallmaktadr.
Tablo 14: Toplumsal-siyasal yaama katlm
Katlm düzeyleri

Katlm biçimi

TR

GR

Siyasi bir parti ya da faaliyet grubuna çalmak

6,9%

20%

Bir sendikann içinde aktif olarak yer almak

1,4%

5,7%

Bir Sivil Toplum Kuruluunda aktif olarak çalmak

50,0%

16,9%

mza toplamak ya da bir dilekçeye imza atmak

55,6%

20,3%

Genel bir gösteri ya da mitinge katlmak

40,3%

53,5%

Online tartma ortamlarnda/forumlarda görülerini bildirmek

48,6%

41,4%
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Katlmclara politika üretenlere seslerini duyurmak amacyla geçtiimiz yl
içinde toplumsal yaama hangi biçimlerde katldklar sorusu yöneltilmitir.
Katlm düzeylerinin dalm yukardaki tabloda gösterilmektedir. Verilerde dikkat çekici olan Türkiye’de yaayan katlmclarn içinde “siyasi”
olan bir harekete katlma konusunda gösterdikleri çekincedir. Oysa siyasi
partiler ya da siyasi faaliyetlerde bulunan gruplar demokrasilerin en temel
aktörlerinden birisidir. Türkiye’de yaayan katlmclarn sadece %6,9’u geçtiimiz yl siyasi bir partinin ya da bir faaliyet grubunun içinde aktif olarak
çalmlardr. Oysa siyasi faaliyetlere benzer katlmn Yunanistan’da yaayan katlmclar arasndaki düzeyi %20’dir. Toplumsal siyasal yaama katlm biçimlerine bakldnda, Türkiye’de yaayan katlmclarn genellikle
klasik katlm tercihlerinde bulunmadklar söylenebilir. Siyasi bir partide,
bir faaliyet grubunda ya da bir sendikann içinde aktif olarak bulunmak,
genel olarak genç katlmclarn tercih etmedikleri demokratik yaama klasik
katlm biçimleridir. Baka bir deyile, genel olarak katlmclar, ama bilhassa Türkiye’de yaayan katlmclar, pasif katlm yollaryla kendilerini
toplumsal siyasal yaamda ifade etmeye çalmaktadrlar. Bu pasif katlm
yollarna imza atmak ya da günümüzde popüler olan internet forumlarnda
görü bildirmek örnek olarak verilebilir. Türkiye’de yaayan katlmclarn
%55,6’s imza toplamak ya da bir dilekçeye imza atmak ve %48,6’s online tartma ortamlarnda ya da forumlarda görülerini bildirmek suretiyle toplumsalsiyasal alanda varlk göstermektedirler. Bu biçimde pasif düzeyde toplumsal
yaama katlmn Türkiye’de Yunanistan’daki katlmclarn tercih ettii
yollara nazaran daha yaygn olmas elbette dikkat çekici ancak, buna ramen, artc deildir. Bu durumun ipuçlarn yukardaki tartmalarda
görmek mümkündür. Hatrlanaca üzere Türkiye’deki katlmclar, özellikle siyasete katlma özgürlüünün Türkiye’de pek gerçeklemediini ve her
yerde ve her zaman serbest konuma özgürlüünün ise hiç gerçeklemediine
dair kuvvetli inançlara sahiptiler. Demokratik yaamn en temel iki özgürlüünün gerçeklememi olduuna ilikin kuvvetli inanç, Türkiye’de yaayan
katlmclar, aktif biçimlerde toplumsal yaama katlm konusunda tereddüde sürüklemektedir.
Oysa günümüzde toplumsal yaama aktif katlm bilhassa genç kuaklar için
kaçnlmazdr. Okuyup kendini kurtaracak bireyler deil, sorunlar birlikte
çözmeye çalan bireyler olarak örgütlenmek toplumsal ilerlemenin yolunu
açacaktr. Bu yol, toplumsal yeniden üretimi daha adil biçimde gerçekletirecek ekilde örgütlenerek, kültürel ve ekonomik alanda kaynaklarn adil
datm için müdahil olmaktan geçmektedir (Arun, 2009).
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F.5. Karlatrmalar: Türkiye ve Yunanistan
Karlatrmalar bölümü STEP projesi aratrmasnn temel bölümlerinden birisidir. Bu bölüme dein yaplan tartmalar, genel olarak Türkiye ve
Yunanistan’dan aratrmaya katlan gençlerin demografik görünümlerini,
çalma durumlarn, gelirlerini ve istihdama ilikin alglarn, yaadklar
toplumla olan balarn anlamak üzere yaplan analizlere dayanmaktayd.
Karlatrmalar bölümünde ise katlmclarn eitimler öncesi ve sonras
repertuarlarn ölçmeye çalan ve bu balamda eitimlerin olas etkisini
deerlendiren analizler ve tartmalar sürdürülecektir.
Katlmclarn deerler, AB’ye ilikin bilgiler, alg ve beklentiler gibi alanlarda sahip olduklar repertuarlar acaba içinde yaadklar toplumsal dinamiklere göre farkllk göstermekte midir? Genç katlmclarn zihninde ve
gündelik pratiklerinde Avrupa Birlii nerede durmaktadr? Katlmclar,
Avrupa Birlii’nden ne beklemektedirler? çinde bulunduklar veya aday
olduklar birlie ilikin bilgileri ne düzeydedir? Ksacas, genç katlmclarn içinde yaadklar toplumun deerlerine ve bununla birlikte bir idealler
bütünü olarak Avrupa Birlii’ne ilikin pozisyonlar nedir? Bu pozisyonun
iki farkl kültürde, birliin içindeki bir ülkede ve birlie aday bir ülkede
yaayan katlmclar için, yansmas nedir?
Karlatrmalar bölümü tüm bu yukarda sralanan sorulara yant vermek
üzere bir dizi tartmadan olumaktadr. Tartmalar, Toplumsal deerler ve
AB’ye ilikin bilgi, alg ve beklentiler olmak üzere iki temel balk etrafnda,
ülke ve ön-test, son-test karlatrmas yaplmak suretiyle sürdürülecektir.
F.5.1. Toplumsal Deerler
Toplumsal deerler bölümünde her iki ülkedeki katlmclarn iki önemli
balk altnda, entegrasyon ve güven balklarnda, karlatrmal deerlendirmeleri yaplacaktr. Katlmclarn toplumsal bütünleme alanlarndaki
deerler sralamas ve kiisel ve toplumsal güven noktalar anlalmaya çallacaktr.
F.5.1.1. Güven
Güven, sosyolojiden, siyasal bilimlere, ekonomiden psikolojiye, tarih çalmalarndan antropolojiye kadar akademinin önemli bir çalma alan olagelmitir. Güven, ekonomik büyümeye katk salayabilecei gibi toplumsal bütünlemeye, ibirlii ve ahenk içinde yaamaya, demokratik istikrar
ve geliime ve hatta mutluluk ve kiisel memnuniyetin yaygnlamasna da
zemin tekil edebilir (Delhey and Newton, 2002:3). Birçok alanda ve gün-
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delik pratik yaamda önemli bir gösterge olarak acaba kiisel ve toplumsal
güvenin kayna ne olabilir? Bu balamda aratrmaya katlan gençlerin
algladklar kiisel ve toplumsal güven konusuna odaklanmak aadaki tartmalarn temel motivasyonu olacaktr.
Öncelikle kiisel düzeydeki güvenin kaynan anlamak üzere katlmclara
bir dizi soru yöneltilmitir. Aadaki tabloda bu sorulara ilikin katlmclarn verdikleri yantlarn analizleri izlenebilir.
Tablo 15: Kiisel güven
Güven düzeyi

Güven kaynaklar

Türkiye

Yunanistan

Kendi aileme

3,81

3,76

Kendi komularma

2,60*

2,22*

Kiisel olarak tandm insanlara/arkadalarma

3,11

3,22

lk kez tanm insanlara

2,03

1,91

Baka dinden olan insanlara

3,01

2,88

Baka milliye en olan insanlara

3,03

2,93

*Ülkeler arasnda 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlaml bir fark vardr.
Lejant

1,00-1,74
Hiç güvenmem

1,75-2,49
Güvenmem

2,50-3,24
Güvenirim

3,25-4,00
Tamamen güvenirim

Katlmclardan yukarda yer alan tabloda belirtilen güven kaynaklarna ilikin olarak güven düzeylerini, hiç güvenmem ve tamamen güvenirim arasndaki
bir skalada, belirtmeleri istenmitir. Güven kaynaklar kiinin en yaknnda bulunan insanlardan/gruplardan balayarak en uzakta yer alanlara doru
sralanmaktadr. En yaknda bulunanlara kar duyulan kiisel güven düzeyinin yüksek olmas mutluluk, yaam memnuniyeti ve kiisel refah düzeyiyle
yakndan ilgilidir. Bununla birlikte bir arada yaamann, ibirlii ve ahengin
de önemli bir göstergesidir. Aratrmaya katlan gençlerde de kiisel güvenin, beklenildii üzere, en yaknlarnda bulunan insanlara, kendi ailelerine
kar en yüksek ve yaygn düzeyde olduu görülmektedir. Katlmclar ailelerine tamamen güvendiklerini dile getirmektedirler. Bu denli yaygn olmasa
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da kiisel olarak tandklar insanlar/arkadalarna dair güven duygular da
yüksektir. Ne var ki, genel olarak katlmclarn tamam ilk kez tantklar
insanlara ilikin güven duymamaktadrlar. Öte yandan, hiç tanmasalar da
baka dinden ve milliyetten olan insanlara kar da güven duyduklarn dile
getirmeleri ilginçtir.
lginç olan bir baka husus, Yunanistan’da yaayan katlmclarn,
Türkiye’deki katlmclardan farkl olarak, kendi komularna kar güven
duygularnn zayf olmasdr. Bu yaam içinde edindikleri tecrübelerin
sonucu olumu bir yargdan kaynaklanyor olabilir. Zira kiisel güven teorilerine göre (Erikson 1950; Cattell 1965; Rosenberg 1956), erken çocukluk
safhasnda örenilen güven ilerleyen yalarda varln koruyarak sürdürür.
Kiisel güvenin düzeyinde ancak sonraki yaam tecrübeleri neticesinde
deiiklik olabilir. Fakat kiisel güvendeki ciddi krlmalar bilhassa travmatik tecrübeler neticesinde gerçekleebilir. Kiisel güven sosyal yaamn
birlikteliine kaynaklk tekil eden en önemli göstergelerden birisidir. Zayf
düzeyde olmas ya da ciddi düzeylerde güvensizlik hissi, gündelik yaamda
karamsarla neden olabilecei gibi sosyal ve siyasal düzeydeki ibirliinin de
kurulmasn engeller niteliktedir. Bu bakmdan kiisel güven, ayn zamanda
toplumsal güvenin kurucu boyutlarndan birini oluturabilir. Katlmclarn
toplumsal güven kaynaklarnn da incelenmesi sosyal yaamdaki ibirliine
ve bütünlemeye ilikin ipuçlarn bizlere sunacaktr.
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Tablo 16: Toplumsal güven
Güven düzeyi
Türkiye
Yunanistan
1,19*
1,78*
2,19*
1,63*
2,11
2,03
3,07*
2,45*
2,61*
2,07*
1,84
1,88
2,74*
2,41*
2,24
2,41
2,11
2,08
2,29
2,45
3,04*
2,57*
1,99*
1,73*
2,89*
2,35*

Gruplar
Dini liderler / cemaatler
Ordu
Medya
STK
Sendikalar
Polis
Mahkemeler
Hükümet
Siyasi parler
Meclis
Aydnlar
Çkar gruplar (TUSAD, SEV, vs.)
Avrupa Birlii

* Ülkeler arasnda 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlaml bir fark vardr.
Lejant

1,00-1,74
Hiç güvenmem

1,75-2,49
Güvenmem

2,50-3,24
Güvenirim

3,25-4,00
Tamamen güvenirim

Toplumsal olarak güven duygusunun düzeyini anlamak için katlmclara
bir dizi grup, organizasyon ya da yap hakkndaki kanaatleri sorulmutur.
Bunlarn bir ksm dorudan ülke sorunlarnn çözümünde etkili unsurlardr (meclis, hükümet vs. gibi), bazlar sivil toplum kurulular olarak çözüme katlmcdr ve dier bazlar ise çkar gruplar olarak sorun çözümündeki etkin unsurlar ve katlmclar yönlendirici yaplar, kurululardr. Bu
kapsamda katlmclara yöneltilen soru aadaki biçimdedir;
Ülke sorunlarnn çözüme kavuturulmasnda aadakilerden hangilerinin katks
olabilir? Ülke sorunlarnn çözüme kavuturulmasnda aadakilerden hangisine/
hangilerine daha fazla güven duyarsnz?
Katlmclarn yantlar analiz edildiinde iki temel farkllk ortaya çkmaktadr. Bunlardan ilkine göre, ülke sorunlarnn çözümünde taraf olan aktör-
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lere ilikin güven düzeyi çarpc düzeyde farkllk göstermektedir. kincisi
ise, her iki ülke arasndaki güven duygusuna ilikin referanslar birbirinde
oldukça farkldr. Bu balamda, her iki ülke tek tek ve daha sonra karlatrmal olarak aada incelenecektir.
Türkiye’de yaayan katlmclar için, ülke sorunlarnn çözümünde dorudan
etkili unsurlar olan aktörlerin (meclis, siyasi partiler, hükümet, yarg, ordu,
polis vb.) büyük bir çounluu ülke sorunlarnn çözümünde güven duyulan yaplar deillerdir. Baka bir ekilde söylemek gerekirse, Türkiye’deki
katlmclar ülke sorunlarnn çözümünde meclis (2,29 puan), siyasi partiler
(2,11 puan), hükümet (2,24 puan), ordu (2,19 puan), polis (1,84 puan) gibi
demokratik yaam içindeki etkin unsurlara ülke sorunlarnn çözüme kavuturulmas noktasnda güven duymamaktadrlar. Bu grup içinde yer alan
“yarg”ya duyduklar güven düzeyi ise dierlerinden farkl olarak yüksek
düzeydedir. Bununla birlikte, sivil toplum kurulular yahut çkar gruplar
gibi ülke sorunlarnn çözümüne katlmc ya da yönlendirici olan aktörlere
ilikin güven duygusu ise unsurun siyasal yaamdaki yerine ve katlmclarn geçmi tecrübelerine göre farkllk göstermektedir. Katlmclar, örnein bu grup içinde yer alan dini liderlere ve cemaatlere, ülkenin sorunlarna
çözüm olmalar bakmndan hiç güven duymadklarn dile getirmektedirler. Türkiye’de yaayan katlmclar için dini liderler ve cemaatlerin bütün
aktörler içinde en düük güven duygusu uyandran unsur olmas dikkat
çekicidir. Öte yandan bu grup içinde yer alan ve en yüksek güven düzeyine
sahip olan aktörler, STK’ler (3,07 puan), aydnlar (3,04 puan) ve sendikalardr (2,61 puan). Avrupa Birlii ise, tüm yukardakilere ek olarak, Türkiye’de
yaayan katlmclarn ülke sorunlarnn çözümünde etkin bir unsur olmas
bakmndan güven duymadklar bir aktördür. Birlie ilikin güvensizliin
bir çok farkl nedeni vardr. Bunlarn bazlar aada, entegrasyon bölümünde ayrntl olarak tartlacaktr.
Yunanistan’da yaayan katlmclarn deerlendirmesi ise baz bakmlardan
Türkiye’deki katlmclarla benzerlik göstermektedir. Yunanistan’da yaayan
katlmclara göre, ülke sorunlarnn çözümünde etkin olan aktörlerin tamam saylabilecek meclis, hükümet, siyasi partiler, yarg, polis ve ordu güvenilmez unsurlardr. Hatta ordu, gençler için ülke sorunlarnn çözümünde
katk salayabilecei düünülmeyen, tüm unsurlar içindeki en güvenilmez
aktördür. Bu anlamda, Yunanistan’da yaayan katlmclarn en güvendikleri aktörlerden birisi Avrupa Birlii’dir. Birliin ülke sorunlarnn çözümünde katk sunabilecek en güvenilir aktör olduunu düünmektedirler.
Bunlarn yan sra, ülke sorunlarnn çözümü için referans alnan unsurlara
duyulan güven düzeyi iki ülke arasnda karlatrldnda farkllk göster-
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mektedir. Örnein Türkiye’de yaayan katlmclar, Yunanistan’da yaayan
katlmclara nazaran STK, sendikalar ve yarg gibi aktörlere ülke sorunlarnn çözümüne katk salayabileceklerini düünerek daha fazla güven
duymaktadrlar. Her ne kadar ordu her iki ülkedeki katlmclarn deerlendirmeleri bakmndan sorunlarn çözümünde güvenilmeyen bir aktör olsa
da, Türkiye’deki katlmclarn Yunanistan’da yaayan katlmclara nazaran
orduya daha fazla güven duyduklar görülmektedir.
Güven sadece ve basitçe kiisel bir haslet deildir. Bilakis, bireyler güven
kültürünün yerletii ve yaygn olduu sosyal yaamdan etkilenirler. Güven
tecrübenin bir ürünüdür. nsanlar, güvenlerini yahut güvensizliklerini deien artlar altnda edinirler, gelitirirler ya da deitirirler. Bununla birlikte sosyal ve siyasal kurumlar, aktörler bireylerin duyduklar güven hissini
oluturan, gelitiren ve pekitiren unsurlardr. Bu nedenle, kiilerin sahip
olduklar güven duygusu yaadklar sosyal sistem hakknda çok ey söyler.
Katlm, bütünleme, yakn iliki kurma ve demokratik yaamn gerei olan
empati, güven kültürü yerlemi bir sosyal yaamda örenilir. Bu bakmdan
güven, sosyal refah devletinin en mühim bileeni ve onu sürdürülebilir klan
kurucu unsurudur. Zayf düzeydeki güven duygusu ise snfsal, etnik, dini ya
da gelir gruplar bakmndan ayrln demir att kültürlerde daha yaygn
olarak görülmektedir (Knack and Keefer 1997: 1282-3).
Yukardaki bulgular ve tartmalar aklda muhafaza ederek, toplumsal
güvenin bir çkts olarak, entegrasyon tartmas ilerleyen bölümde sürdürülecek ve bu balamda hangi noktalarn bütünlemede hangilerinin ise dlama ve ayrlmada etkin olduu anlalmaya çallacaktr.
F.5.1.2. Bütünleme
Bir insan sosyal alana dahil olabileceini ve bütünleeceini ya da içinde
bulunduu toplumsal yaamdan dlanabileceini hissedebilir. Katlmclarn hangi bütünleme noktalarna ne denli önem atfettikleri aadaki tabloda ülkeye göre deerlendirilmektedir.
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Tablo 17: Toplumsal bütünleme alanlar
Türkiye, öncelikli bütünleme alanlar sralamas

Önem derecesi
Türkiye

Yunanistan

Birinin çalma kapasitesinin snrlandrlmamas veya
engellenmemesi

3,53

3,43

Arkadalar olma

3,33

3,14

Saygn bir ite olmak

3,32*

3,55*

Mesleki eitime sahip olma

3,29

3,37

Yabanc bir dili iyi bilme

3,29

3,28

Gönüllü faaliyetlere katlma

3,17*

2,59*

Yüksek örenime sahip olma

3,08*

3,46*

Bilgisayar kullanabilme

3,08

3,20

Kendine ait gelirinin olmas

2,99*

3,32*

Sürekli bir hastalnn ya da sakatllnn olmamas

2,63*

3,09*

Politik faaliyetlere katlma

2,40

2,51

Sürücü ehliyetine sahip olma

2,21

2,45

Aile ve çocuk sahibi olma

2,13*

2,65*

Türkiye / Yunanistan vatanda olma

1,92*

2,59*

* Ülkeler arasnda 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlaml bir fark vardr.
Lejant

1,00-1,74
Çok önemsiz

1,75-2,49
Önemli deil

2,50-3,24
Önemli

3,25-4,00
Çok önemli

Yukardaki tabloda iki türlü deerlendirme yapmak mümkündür. Birincisi, ülkelerin kendi içinde yaplacak deerlendirme; bu 4 puan üzerinden
verilen ortalama puan aralklarnn önemsizden önemliye doru derecelendirilmesiyle yaplacak deerlendirmedir. kincisi, iki ülkedeki katlmclarn yaptklar ortalama deerlendirmelerin birbirleriyle karlatrlmasyla
yaplacak olan deerlendirmedir. Burada ise ortaya çkan derin farkllklar
ortalama deerlere (*) iareti konularak belirtilmitir.
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Katlmclar, yukarda sralanan toplumsal bütünleme alanlarnn hiç
birisini çok önemsiz (ortalama 1,00-1,74 puan aras) olarak nitelendirmemektedirler. Türkiye’de yaayan katlmclar için en önemli bütünleme
alan birinin çalma kapasitesinin snrlandrlmamas veya engellenmemesidir
(4 puan üzerinde ortalama 3,53 puan). Bu bütünleme alann, arkadalar
olma (3,33 puan), saygn bir ite olmak (3,32 puan), mesleki eitime sahip olma
(3,29 puan), yabanc bir dili iyi bilme (3,29 puan) gibi alanlar takip etmektedir. Türkiye’de yaayan katlmclar bilhassa yukarda sralanan bu alanlarn toplum içinde kendilerinin dier yurttalarla bir araya gelmesinde çok
önemli bir bütünleme zemini tekil ettiini dile getirmektedirler. Bunlarn
çok önemli bütünleme alanlar olarak tercih edilmesi dikkat çekicidir, zira
bu alanlar, ekonomik, kültürel ve sosyal sermaye biriktirmeye ve böylece
toplumsal yaamda yekten yukar doru hareketlilii salamaya ve böylece gündelik yaamda bireysel anslar artrmaya yöneliktir. Elbette bunlar
günümüz modern hayatnda önemli göstergelerdir; dolaysyla, vazgeçilmesi
ya da önemsiz görülmesi olanakszdr. Ne var ki bu durum, çok önemli olarak
seçilmi bu alanlarn snfsal ayrm da organize ettii gerçeini yok saymaz.
Bununla birlikte, yüksek örenime sahip olma (3,08 puan), bilgisayar kullanabilme (3,08 puan), kendine ait gelirinin olmas (2,99 puan) ve sürekli bir hastalnn
ya da sakatllnn olmamas (2,63 puan) gibi alanlarn da Türkiye’deki katlmclar tarafndan önemli olarak üzerinde durulmas yukardaki argüman
destekler niteliktedir. Öte yandan baz önemli bütünleme alanlar da yine
Türkiye’deki katlmclar tarafndan pek önemli görülmemektedir. Bunlar,
politik faaliyetlere katlma (2,40 puan), sürücü ehliyetine sahip olma (2,21 puan),
aile ve çocuk sahibi olma (2,13 puan) ve Türkiye vatanda olma (1,92 puan) gibi
sosyo-politik alanlar olarak sralanabilir.
Yunanistan’da yaayan katlmclarn, deerlendirmelerinden bazlar
Türkiye’deki katlmclarn deerlendirmeleriyle benzerlik göstermektedir. Toplumsal yaam içinde bireysel anslar artrmaya yönelik olarak bir
birikim salamak amacyla, Türkiye’deki katlmclarn belirttii alanlar,
Yunanistan’da da çok önemli saylan alanlar olarak görülmektedir. Ne var
ki, kimi önemli farkllklar da dikkat çekicidir. Örnein saygn bir ite olmak
Türkiye’de çok önemli (3,32 puan) bir bütünleme alan olarak tercih edilse de Yunanistan’da yaayan katlmclar için önem düzeyi daha yüksektir (4 puan üzerinden ortalama 3,55 puan). Benzer olarak, yüksek örenime
sahip olma, kendine ait gelirinin olmas, sürekli bir hastalnn ya da sakatllnn olmamas, aile ve çocuk sahibi olma, Yunanistan vatanda olma gibi alanlar
da Yunanistan’da yaayan katlmclar için, Türkiye’dekilere nazaran, daha
önemli bütünleme alanlardr (srasyla, 3,46; 3,32; 3,09; 2,65; 2,59 puan).
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Ancak bu deerlendirmede dikkat çekici olan gönüllü faaliyetlere katlmann
(3,17 puan) Türkiye’deki katlmclar tarafndan bir toplumsal bütünleme
alan olarak önemli görülmesidir. Bu alan toplumsal yaamda yurttalarn bir
araya gelerek, birbirileriyle organize biçimde temas etmek suretiyle ihtiyac olanlarla dayanmasn örgütlemesi bakmndan önemlidir. Bu haliyle,
dier alanlar içinde bu alann bilhassa önemli görülmesi birarada tutunarak
yaamann ve empati kurmann göstergesi olmas bakmndan deerlidir.
Tam bu noktada empatiden bahsetmiken, katlmclarn farkl gruplara
bakn deerlendirmek yerinde olacaktr. Aadaki listede birbirlerinden
farkllk gösteren toplumsal gruplar bulunmaktadr. Katlmclara, hangisinin/hangilerinin komunuz olmasn tercih etmezsiniz? sorusu yöneltilmitir.
Deerlendirilen yantlar aada ayrntl olarak sunulmaktadr.
Tablo 18: Farkllklara bak
Uyuturucu bamllar*
Ülke
Türkiye

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

85,9%

14,1%

100,0%

Yunanistan

61,3%

38,7%

100,0%

Toplam

73,3%

26,7%

100,0%

Farkl etnik kökenden olan insanlar
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

Türkiye

1,4%

98,6%

100,0%

Yunanistan

5,3%

94,7%

100,0%

Toplam

3,4%

96,6%

100,0%

HIV+ tayan insanlar
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

Türkiye

25,4%

74,6%

100,0%

Yunanistan

26,7%

73,3%

100,0%

Toplam

26,0%

74,0%

100,0%

Göçmen/yabanc içiler
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

Türkiye

14,1%

85,9%

100,0%

Yunanistan

11,8%

88,2%

100,0%

Toplam

12,9%

87,1%

100,0%
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Tablo 18: Farkllklara bak (devam)
Homoseksüeller
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

Türkiye

22,9%

77,1%

100,0%

Yunanistan

17,1%

82,9%

100,0%

Toplam

19,9%

80,1%

100,0%

Farkl dinden olan insanlar*
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

0%

100,0%

100,0%

Yunanistan

6,6%

93,4%

100,0%

Toplam

3,4%

96,6%

100,0%

Türkiye

Alkol bamllar*
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

Türkiye

77,5%

22,5%

100,0%

Yunanistan

56,0%

44,0%

100,0%

Toplam

66,4%

33,6%

100,0%

Birlikte yaayan ancak evli olmayan çiftler
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

Türkiye

7,0%

93,0%

100,0%

Yunanistan

3,9%

96,1%

100,0%

Toplam

5,4%

94,6%

100,0%

Farkl bir dili konuan insanlar*
Ülke

Tercih etmem

Fark etmez

Toplam

0%

100,0%

100,0%

Yunanistan

5,3%

94,7%

100,0%

Toplam

2,7%

97,3%

100,0%

Türkiye

* Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Yukarda yer alan tabloda farkl gruplara ilikin olarak katlmclarn bak deerlendirilmeye çallmtr. Çok açk olarak iki farkl gruba ilikin
genel bir olumsuz pein kanaatin var olduunu söylemek yanl olmayacaktr. Dikkat edilecek olunursa “baml insanlar”a ilikin olarak, ister
Türkiye’de ister Yunanistan’da yayor olsunlar katlmclarn ön yarglar
olduu gözlenmektedir. Genel olarak katlmclarn %66,4’ü alkol bamllarn ve %73,3’ü de uyuturucu bamllarn komular olarak tercih etmek
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istemeyeceklerini belirtmilerdir. Madde bamls insanlara ilikin olarak
duyulan ön yargnn birçok kayna olabilir. Elbette, bu yarglarn ve deerlendirmelerin geçerli bir taraf da olabilir. Ne var ki, bilhassa Türkiye’deki,
ancak genel olarak katlmclarn tamamnda var olan bamllara kar bu
pein hükmün gündelik yaamdaki kriz noktalarn göstermesi bakmndan
dikkat edilmesi gereken bir karl vardr. Bununla birlikte, tabulardan
birisi olarak örnein HIV+ tayan bireylere kar uyuturucu bamllarna
gösterilen tutumdan farkl bir bakn olmas da önemli bir empati kurma
biçimi olarak okunmaldr. Her ne kadar katlmclarn genel olarak %26’s
HIV+ tayan bireyleri komu olarak görmek istemese de, çounluk bu
konuda farkl düünmektedir. Katlmclar arasnda benzer bir empatinin
homoseksüel bireyler için de gelitirildii gözlemlenebilir. Olumsuz yarglara sahip olanlar olsa da, katlmclarn genel olarak %80,1’i homoseksüel
bir komusunun olmasndan rahatszlk duymayacan dile getirmektedir.
Bununla birlikte, farkl sosyal orijinden gelen insanlara kar gösterilen
olumlu tutumlarn katlmclar arasnda daha yaygn olduu söylenebilir.
Genel olarak katlmclarn %96’s farkl dine, etnik kökene mensup ya da
farkl dili konuan insanlarla yakn düzeyde, komu olarak, temas etmekten rahatszlk duymayacaklarn vurgulamaktadrlar. Ancak iki konuda,
farkl bir dine mensup ya da farkl bir dili konuan bireylere ilikin olarak,
Türkiye’deki katlmclarn daha olumlu bak olduunu belirtmek gerek.
öyle ki, Türkiye’de yaayan katlmclarn tamam, bu iki farkl gruba ilikin olarak olumlu tutum beyan etmektedirler. Her eye ramen, genel olarak
katlmclarn, baml bireyler dnda, farkllklara kar bir empati gelitirdiklerini söylemek yanl olmayacaktr. Ancak tam bu noktada aklda tutulmas gereken husus, gündelik hayatta her zaman ve her durumda, olumlu ya
da olumsuz olsun, tutumlarn davrana dönüemeyebileceidir.
Bu tutum ve davran ilikisini biraz daha anlamak üzere, katlmclara ajitatif bir soru yöneltilmitir. Buna göre, bilhassa, küresel krizin olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerinin yaand bu zamanda katlmclara istihdam
konusunda kime/kimlere öncelik verilebileceine ilikin aadaki sorular
yöneltilmitir.
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Tablo 19: stihdam edilmede kime/kimlere öncelik tannmal
 bulmak zorlatnda, iverenler erkeklere öncelik vermelidir
Katlyorum

Katlmyorum

Türkiye

6,9%

83,3%

Yunanistan

4,0%

82,7%

Toplam

5,4%

83,0%

Ülke

 bulmak zorlatnda, iverenler göçmen içilere göre
Türk/Yunan içilere öncelik vermelidir
Katlyorum

Katlmyorum

Türkiye

38,9%

48,6%

Yunanistan

28,0%

50,7%

Toplam

33,3%

49,7%

Ülke

 bulmak zorlatnda, iverenler gençlere öncelik vermelidir
Ülke

Katlyorum

Katlmyorum

Türkiye

59,7%

18,1%

Yunanistan

48,0%

25,3%

Toplam

53,7%

21,8%

Katlmclara, i bulmak zorlat durumlarda, iverenlerin yukarda saylan
üç gruptan hangisine öncelik vermesi gerektiini düündükleri sorulmutur.
Önce kadnlara nazaran erkeklere, sonra göçmen içilere kar (Türkiye’deki
katlmclara) Türklere ve (Yunanistan’daki katlmclara) Yunanllara, daha
sonra ise yallara kar gençlere istihdam konusunda öncelik verilip verilmemesine ilikin tutumlar deerlendirilmektedir. Yukardaki yantlara, ne
katlyorum ne katlmyorum seçeneini iaretleyerek yant verenler dahil
edilmemitir. Verilen yantlar analiz edildiinde, yantlar baznda Türkiye
ve Yunanistan arasnda istatistiksel olarak farkllk bulunmamaktadr. Hem
Türkiye’deki hem Yunanistan’daki katlmclar benzer düzeylerde katlyorum ya da benzer düzeylerde katlmyorum yant vermilerdir. Bu bakmdan
yantlar genel toplamlar üzerinden analiz etmek yerinde olacaktr.
lk önce, katlmclara, i bulmak zorlatnda, yani tam da günümüzde
yaanan kriz durumuna benzer bir durumda, istihdam konusunda kadnlara nazaran erkeklere öncelik verilmesi konusunda ne düündükleri sorulmutur. Katlmclarn büyük bir çounluu (%83’ü) bu tip ayrmcln söz
konusu olamayacan, katlmyorum yantn vererek dile getirmektedirler.
Bu balamda, kadn ve erkek arasnda sembolik düzeyde dahi olsa çatma-
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nn olumas muhtemel gözükmemektedir. Ne var ki, katlmclara kendilerinin içinde olmayan bir baka grup hakknda benzer bir soru yöneltildiinde
tutumlar deiiklik göstermektedir. Bu bakmdan, katlmclarn verdikleri
yantlar dikkate deerdir. stihdam edilebilirlikte, göçmen içilere nazaran
kendi tebaalarndan içilere öncelik verilmesi konusunda tutumlar, kadn
ve erkee gösterilen tutumdan, farkldr. Katlmclarn %33,3’ü bu tip bir
durumda, yani i bulmak zorlatnda, kendi tebaalarndan olanlara öncelik
verilmesini desteklemektedirler. lginçtir, i bulmak zorlatnda iverenlerin gençlere öncelik vermesi konusunda ise olumlu görü bildirenlerin says artmaktadr. Katlmclarn %53,7’si i bulmak zorlatnda iverenlerin,
yallara kar gençlere öncelik vermesi görüünü desteklemektedirler. Bu
balamda katlmclar kendi içlerinde bir konsensüs salam görünmektedirler.
Az önce yukarda, dier gruplara, kendilerine benzemeyen, farkl olanlara
kar empati duygusu gelitiren katlmclarn, imdi göçmenlere ve yallara kar farkl pozisyon almalarnn nedeni nedir? Bireylerin dierine kar
olumlu tutumlar refah zamanlarnda yaygn olabilir. Dier bir bak açsyla, insanlara olumlayarak sorulduunda, dierine kar kapsayc, kucaklayc tutum gelitirmesi muhtemeldir. Açk olarak söylemek gerekir ki dierine
kar olumsuz bak, her zaman ve her durumda deil bilakis sosyal ve ekonomik hayatta yaanan kriz zamanlarnda görünür hale gelmektedir. Bununla
birlikte, bütünlemenin de yine böylesi bir deiim, dönüüm zamanlarnda
önem kazandna da dikkat çekmek gereklidir. Çatma, sembolik olsa da,
bilhassa yapsal düzeyde köklü bir deiim, dönüüm yaandnda yahut
statükoyu tehdit eden ataklar srasnda en görünür biçimde yaamn ortasna
demir atar. te tam bu noktada gösterilecek empati, toplumsal yaamn her
alannda bireylerin birbirine temas ettikleri noktalarda yaanacak kucaklama bütünlemeyi, entegrasyonu salayabilir.
Entegre olunacak tarafn varln düünmenin yannda entegre olunmas
istenilen yap ve çounluk da burada kritik bir taraf oluturmaktadr. Sadece
dierini tartmak kucaklamay salamaz. Bir araya gelerek birbirine temas
edecek bireylerin/gruplarn varln düünmek kadar, bu temasn zemininin kendisi de dikkate alnmaldr. Elbette entegrasyon, entegre olmas
istenilen tarafn hazr olmas kadar entegre olunacak yapnn ve o yapsal
alan içindeki aktörlerin de hazr olmasn gerektirir. Bu balamda, aratrma
srasnda katlmclarn kendilerini nasl tanmladklar da anlalmaya çallmtr. Aada, katlmclar verdikleri yantlarla, bizlere kim olduklarn,
kendilerini nasl tanmladklarn anlatmaktadrlar.
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Tablo 20: Kimlik tanmlamas
Kendimi……..görüyorum.

TR

GR

Kendimi……..görüyorum.

dünya vatanda olarak

3,50*

4,00*

dünya vatanda olarak

Avrupa Birlii’nin bir parças
olarak

2,86*

3,95*

Avrupa Birlii’nin bir parças
olarak

içinde yaadm toplumun
parças olarak

3,97

4,20

içinde yaadm toplumun
parças olarak

Türk halknn parças olarak

3,93

4,07

Yunan halknn parças olarak

bamsz bir birey olarak

4,30

4,18

bamsz bir birey olarak

* Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Lejant

1,00-1,79
Kesinlikle
deilim

1,80-2,59
Öyle deilim

2,60-3,39
Ne öyleyim
ne deilim

3,40-4,19
Öyleyim

4,20-5,00
Kesinlikle
öyleyim

nsanlar kendilerini yaadklar dünyayla olan ilikilerine göre tanmlayabilirler. Katlmclara bu balamda bir dizi kimlik tanmlamas verilmi ve
bu tanmlara ilikin pozisyonlar sorulmutur. Yukarda sunulan tabloda
katlmclarn kendilerine verilen ifadelere ilikin pozisyonlar sergilenmektedir. Buna göre, hem Türkiye’de yaayan katlmclar hem Yunanistan’da
yaayanlar üç konuda benzer görüe sahiptirler. Her iki ülkedeki katlmclar da kendilerini içinde yaadklar toplumun bir parças olarak gördüklerini belirtmilerdir.
Bununla birlikte, ayn zamanda bamsz bireyler olarak kendilerini ifade
etmektedirler. Ancak iki önemli noktada birbirilerinden farkl kanaatlere
sahiptirler. Bunlardan ilki kendilerini dünya vatanda olarak deerlendirmelerinde ortaya çkmaktadr. Yunanistan’daki katlmclarn bu tanmlamay küçük bir farkla da olsa daha fazla kabul ettikleri görülmektedir. Ancak
daha önemli bir farkllk Avrupa Birlii tanmlamasnda ortaya çkmaktadr.
Türkiye’de yaayan katlmclar kendilerini Avrupa Birlii’nin bir parças
olarak görme konusunda tereddüde sahiptirler. Bu tereddütlü tutumun bir
çok nedeni olabilir. Türkiye’nin müzakereler srasnda sergiledii politik
tutum ya da Türkiye’ye kar gösterilen ikircikli yaklamlar Türkiye’de
yaayan gençlerin kendilerini Avrupa Birlii’nin bir parças olarak görmeleri
konusunda bir çelikiye dümelerine neden olmu olabilir. Ülkeler arasnda
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sürdürülen politik yaklamlarn/pazarlklarn kimi yansmalarnn gündelik
pratik yaamda karlnn olmas beklenen bir durumdur. Fakat bu noktada baka önemli bir etkinin de varl söz konusudur. Türkiye’de yaayan
katlmclarn kendileriyle sürdürülen eitim ve bilgilendirme çalmalar
öncesinde sahip olduklar pozisyonun yukardaki belirtildii gibi olduu,
birliin bir parças olma konusunda tereddüt içerisinde olduklar tespit edilmitir. Ne var ki bu pozisyonun, hep birlikte sürdürülen çaltaylar sonunda
deitii gözlenmitir. Çaltaylar srasnda katlmclarla paylalan Avrupa
Birlii’ne ilikin bilgiler katlmclarn bu balamda var olan tutumlarn
bir parça deitirmitir. Dolaysyla, sahip olunan olumsuz tutumun biraz
da katlmclarn Avrupa Birlii ve Türkiye’nin ilikilerine, sürdürdükleri çalmalara, ortak politika ve projelere ilikin bilgi repertuarlarndaki
eksiklerden kaynakland tespit edilmitir. Burada dile getirmek yerinde
olacaktr, STEP projesi kapsamnda gelitirilen ve uygulanan eitim ve bilgilendirme modüllerinin bu balamda olumlu bir etkisinin olduu açktr.
Bu tartma daha geni bir biçimde aada yer alan Avrupa Birlii’ne ilikin
bilgiler bölümünde yeniden ele alnacaktr.
F.5.2. Avrupa Birlii’ne likin Bilgi, Alg ve Beklentiler
Bu bölümde katlmclarn Avrupa Birlii’ne ve yaadklar ülkenin birlikle
kurduu ilikilere bak açlar ölçülmeye çallmtr. Tartmalar, katlclarn Avrupa Birlii’nin politika, proje ve uygulamalarna ilikin bilgi
düzeylerinin deerlendirilmesiyle balayacak, genç katlmclarn birlie
ilikin alglar ve son olarak birlikten beklentileriyle son bulacaktr.
Katlmclar, bir Avrupa Birlii üyesi ülkede ve bir aday ülkede yaayan
gençler olarak, birlie ve uygulamalarna ilikin bir takm bilgi ve alg repertuarlarna sahiptirler. Edindikleri repertuarlarn ne düzeyde geçerli olduu
elbette tartmalarn bir tarafn oluturmaktadr. Bununla birlikte, edindikleri birikimin kaynaklar da anlalmaya çallmaktadr zira bilginin
kendisi kadar nereden/kimden, ksaca hangi aktörden geldii de genç katlmclarn alglarn ve beklentilerini ina etmektedir. Aada yaplacak tartmalar srasnda farkl iki ülkede yaayan katlmclarn Avrupa Birlii’ne
ilikin, sadece bilgi düzeyleri ölçülmeyecektir. Ayn zamanda çaltaylarn
birlie ilikin bilgi birikimlerine, alglarna ve beklentilerine ne düzeyde
katk sunduu da anlalmaya çallacaktr. Birliin içinde olsun ya da dardan baksn, genç katlmclarn Avrupa Birlii ile hangi düzeylerde temas
kurduklar bilgi birikimlerini, alglarn ve beklentilerini etkilemitir. Bu
etkilenme, genç katlmclarn gelecekte Avrupa Birlii ile hangi düzeylerde
temas kurmak istediklerini de belirlemektedir.
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Tablo 21: Avrupa Birlii ile balar
Ülke

Avrupa Birlii üyesi ülkelerde yaayan
yakn akrabalarnz var m?

Toplam

Evet

Hayr

Türkiye

48,6%

51,4%

100,0%

Yunanistan

50,0%

50,0%

100,0%

Toplam

49,3%

50,7%

100,0%

Katlmclarn, hangi ülkede yaadklar fark etmeksizin, Avrupa Birlii üyesi ülkelerde akrabalar bulunmaktadr. Baka bir deyile, ister Türkiye’de
yayor olsun ister Yunanistan’da her 2 katlmcdan 1 tanesinin birlie üye
bir ülkede yaayan yakn akrabas bulunmaktadr. Yakn akrabalar, Avrupa Birlii ile ilgili enformal düzeyde bilgi kaynaklarndan biridir. Yakn
akrabalar araclyla tanan öznel alglar ayn zamanda genç katlmclarn
alglarn ve beklentilerini de ekillendirmektedir. Bununla birlikte, Avrupa
Birlii’ne üye bir ülkeye seyahat eden gençlerin says da katlmclar arasnda azmsanmayacak kadar yüksektir.
Tablo 22: Avrupa Birlii üyesi bir ülkeye ziyaret
Hiç bir Avrupa Birlii üyesi ülkeye gittiniz mi?
Ülke

Toplam

Evet

Hayr

Türkiye

58,3%

41,7%

100,0%

Yunanistan

55,3%

44,7%

100,0%

Toplam

56,8%

43,2%

100,0%

Katlmclarn genel olarak %56,8’i birlie üye bir ülkeyi ziyaret ettiklerini
belirtmektedir. Bu tip bir hareketlilik de katlmclarn birlik hakkndaki
kanaatlerini etkilemektedir. Elbette yakn akrabalarn üzerinden tanan ve
kendi öznel deerlendirmeleriyle oluan bilgi birikimleri farkl düzeyde olabilir. Hatta öyle ki kimi zaman bunlar önyarglar besleyen unsurlar da olabilir. Yine de Avrupa birlii’ne ilikin bilgi ve alg repertuarlarn etkileyen
unsurlar olmalar bakmndan her iki kaynak da kritik öneme sahiptir. Bu
konuyla ilgili ilerleyen bölümde ayrntl tartmalar sürdürülecektir. Burada, kiisel ziyaretler ve yakn akrabalar üzerinden aktarlan öznel bilgiler
gençlerin genel olarak Avrupa Birlii’yle kurduklar temaslarn biçimini
anlamak bakmndan önem tamaktadr. Bunlarn dnda sahip olduklar
bilgilerin düzeyi, geçerlilii, bilgi repertuarlarn oluturan dier kaynaklar
ve tüm bunlar birbirine ekleyerek oluturduklar alglar ve beklentiler aadaki bölümlerde tartlmaktadr.
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F.5.2.1. Avrupa Birlii’ne ilikin bilgiler: “Bilgim yok ama fikrim çok!”
Yukarda bahsedilenlerin yannda genç katlmclarn Avrupa Birlii’ne
ilikin bilgi kaynaklar neler olabilir? Kendilerinin seyahatler srasnda
edindikleri yahut yakn akrabalarnn kendilerine aktardklar öznel bilgiler
dnda hangi kaynaklardan bilgi salamaktadrlar? Bilgi kaynaklarn anlamak genç katlmclarn tutum oluturmada yaptklar seçimleri de anlamamz kolaylatracaktr.
Tablo 23: Avrupa Birlii’ne ilikin bilgi kaynaklar
Televizyon
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

1,4%

42,0%

56,5%

100,0%

Yunanistan

9,3%

40,0%

50,7%

100,0%

Toplam

5,6%

41,0%

53,5%

100,0%

Radyo*
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

50,0%

43,9%

6,1%

100,0%

Yunanistan

30,7%

53,3%

16,0%

100,0%

Toplam

39,7%

48,9%

11,3%

100,0%

Gazete
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

2,9%

24,6%

72,5%

100,0%

Yunanistan

4,0%

36,0%

60,0%

100,0%

Toplam

3,5%

30,6%

66,0%

100,0%

Okul*
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

9,0%

35,8%

55,2%

100,0%

Yunanistan

18,7%

48,0%

33,3%

100,0%

Toplam

14,1%

42,3%

43,7%

100,0%

Arkada çevrem*
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

7,4%

47,1%

45,6%

100,0%

Yunanistan

25,3%

40,0%

34,7%

100,0%

Toplam

16,8%

43,4%

39,9%

100,0%
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Tablo 23: Avrupa Birlii’ne ilikin bilgi kaynaklar (devam)
Ailem*
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

31,3%

47,8%

20,9%

100,0%

Yunanistan

25,3%

33,3%

41,3%

100,0%

Toplam

28,2%

40,1%

31,7%

100,0%

Seminer, Konferanslar, çaltaylar, vb
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

1,4%

22,9%

75,7%

100,0%

Yunanistan

9,2%

23,7%

67,1%

100,0%

Toplam

5,5%

23,3%

71,2%

100,0%

nternet*
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

0%

5,6%

94,4%

100,0%

Yunanistan

5,3%

17,3%

77,3%

100,0%

Toplam

2,7%

11,6%

85,7%

100,0%

lgili yaynlar
Ülke

Hiç

Biraz

Çok

Toplam

Türkiye

5,9%

26,5%

67,6%

100,0%

Yunanistan

9,3%

24,0%

66,7%

100,0%

Toplam

7,7%

25,2%

67,1%

100,0%

* Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Katlmclarn Avrupa Birlii’ne ilikin edindikleri bilgileri hangi kaynaklar takip ederek biriktirdiklerini anlamak üzere bir dizi soru yöneltilmitir.
Yukardaki tabloda, ülkelere göre katlmclarn ulatklar bilgi kaynaklar
sralanmaktadr. Buna göre katlmclar, Avrupa Birlii’ne ilikin en fazla bilgiye internet üzerinden ulamaktadrlar. Katlmclarn genel olarak
%85,7’si Avrupa Birlii hakknda en fazla bilgiyi internet üzerinden edindiklerini belirtmektedirler. Günümüzdeki en popüler bilgi kaynaklarndan birisi olmas bakmndan internet önemli bir medyum olarak ilev görmektedir.
Bununla birlikte, ikinci önemli bilgi kaynan seminer, konferans, çaltay
gibi daha formal düzeydeki bilgi kaynaklar oluturmaktadr. lk iki sray
alan bilgi kaynaklarnn hem yaps hem sunduklar bilgilerin içerii, güvenilirlii ve düzeyi birbirinden farkldr. Bu bakmdan deerlendirildiinde,
ilgili yaynlar ve gazeteler de üçüncü sradaki bilgi kaynaklardr. Bunlar televizyon ve okul gibi yapsal olarak yine birbirinden farkl iki bilgi kayna
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izlemektedir. Netice itibariyle, bilgi kaynaklar hem kendi içlerindeki takip
edilme oranlar hem ülkeler arasndaki farkl dalmlar itibariyle birbirlerinden ayrlrlar. Her durumda, genç katlmclarn Avrupa Birlii’ne ilikin
bilgileri, alglar ve beklentilerini ekillendiren kaynaklarn çeitlilii dikkat çekicidir. Bu balamda, kaynaklarn çeitliliinden ziyade burada, bu
noktada genç katlmclarn bilgi birikimlerine ne denli katk sunduklar ve
sunduklar bu katknn ne denli geçerli olduu tartlmaldr.
Genç katlmclarn genel olarak Avrupa Birlii’ne ve Avrupa Birlii’nin
proje ve politikalarna ilikin bilgi birikimleri hangi düzeydedir? Katlmclar kendilerini Avrupa Birlii ve Avrupa Birlii’nin proje ve politikalar
konusunda ne kadar bilgili hissetmektedirler? Bilgi birikimleri hangi noktalarda farkllamaktadr? Bu sorulara yant vermek üzere, katlmclara bir
dizi bilgi sorusu yöneltilmitir. Bu sorular katlmclarn bilgilerini öznel ve
nesnel olmak kaydyla iki farkl düzeyde ölçmektedir. Öznel düzeydeki bilgi
birikimlerini deerlendirmek üzere, kendilerini ne kadar bilgili hissettikleri
sorulmutur. Nesnel düzeyde ise Avrupa Birlii’nin proje konular, referans
belgeleri ve programlaryla ilgili ifadelerden oluan bir dizi bilgi sorusuna
doru/yanl ya da evet/hayr biçiminde yant vermeleri istenmitir. Böylece,
katlmclarn hem kendilerini ne denli bilgili gördükleri hem reel olarak
konuyla ilgili ne denli geçerli bilgilere sahip olduklar anlalmaya çallacaktr. Bu ikisi arasndaki olas farkllk, önyarglarn ve olumsuz alglarn
geliimine olumsuz düzeyde etki etmesi bakmndan önemlidir. Öznel ve
nesnel düzeydeki bilgi birikimleri, genç katlmclarn ilerleyen bölümlerde
tartma konusu edilecek alg ve Avrupa Birlii’nden beklentileri bölümlerine de k tutacak niteliktedir.
Tablo 24: Avrupa Birlii’ne ilikin öznel bilgi düzeyi
Deerlendirme
Ön-test
Son-test

Ülke
Türkiye
Yunanistan
Türkiye
Yunanistan

Ortalama
5,52
5,21
7,25
6,33

Std. Sapma
1,950
1,863
1,509
1,584

Katlmclardan genel olarak Avrupa Birlii’ne ilikin bilgi düzeylerini
deerlendirmeleri istenmitir. Öznel deerlendirme için katlmclara aadaki soru yöneltilmitir.
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AB konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz?
Lütfen bilgi düzeyinizi 0 ile 10 arasnda bir puan vererek deerlendiriniz.
Katlmclar bilgi düzeylerinin deerlendirmesini, hiç bilgim yok ile çok iyi
biliyorum arasndaki bir skalada yapmlardr. Verilen yantlar analiz edildiinde yukardaki tablo oluturulmutur. Ön-test çalmas kapsamnda yaplan deerlendirme sonucunda katlmclarn bilgi düzeylerinin orta seviyede
olduu söylenebilir. Türkiye’de yaayan katlmclar 10 puan üzerinden 5,52
ve Yunanistan’daki katlmclar 5,21 puan vererek kendi bilgi düzeylerini
deerlendirmilerdir. Bu anlamda, iki ülkede yaayan katlmclarn öznel
deerlendirmeleri arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmamaktadr. Her iki katlmc grubu da benzer düzeyde bir bilgi birikimine
sahip olduklar kanaatindedirler. Konu kapsamnda Türkiye’de yaplan bir
baka çalmada da katlmclar benzer düzeyde bir eilim sergilemektedirler. Türkiye genelinde lise çandaki gençlerle yaplan bu çalmaya göre,
katlmclar Avrupa Birlii’yle ilgili olarak genel bilgi düzeylerinin orta
seviyede olduunu belirtmilerdir (en, 2005:201). Bu balamda, genel olarak Türkiye’de, Avrupa Birlii’ne ilikin, gençler arasndaki bilgi düzeyinin vasat olduunu söylemek yanl olmayacaktr. Oysa aratrmaya katlan
genç katlmclar bilgilerini birçok farkl informal ve enformal kaynaktan
elde ettiklerini belirtmekteydiler. Edinilen bilginin snr düünüldüünde
ne denli çeitli kaynaktan bilgiye ulalsa da bunun yeterli olmad bizatihi gençlerin kendi öznel deerlendirmeleri sonucu ortaya çkmaktadr.
Denebilirki, bilgi edinilen kaynan çeitlilii ve saysnn fazlal, edinilen bilginin düzeyine olumlu etki yapmamaktadr. Birçok kaynaktan bilgi
bombardman olsa da gençler için bu bilgilerin kalclnn ve geçerliliinin olmad deerlendirmesi kritiktir. O halde Avrupa Birlii’ne ilikin
genel olarak bilgi düzeyini artracak yol nedir? Genç katlmclarn öznel
deerlendirmelerine göre, genel olarak Avrupa Birlii’ne ilikin geçerli bilgi edinme yolarndan birisi STEP projesinin izledii yöntem olabilir. Proje
kapsamnda genç katlmclarla birlikte yürütülen eitim ve bilgilendirme
çaltaylar katlmclarn bilgi düzeylerini yükseltmitir. Yine katlmclarn kendi öznel deerlendirmesine göre eitim ve bilgilendirme çaltaylar
neticesinde edindikleri bilgi, bilgi birikimlerini orta seviyenin üzerine tamtr. Çaltay etkinliklerinin üç günle snrl tutulduu düünüldüünde
bu ksa süre içinde ortaya çkan eitimin olumlu etkisi göz ard edilemez
düzeydedir. Türkiye’de yaayan katlmclarn öznel deerlendirmesine göre
çaltay öncesi ortalama 5,52 puan olan bilgi düzeyleri çaltay sonrasnda
ortalama 7,25 puana ulamtr. Benzer bir deiim bu denli keskin olmasa da Yunanistan’da yaayan katlmclar için de geçerlidir. Yunanistan’da
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yaayan katlmclarn ortalama 5,21 puan olan bilgi düzeyleri çaltaylar
neticesinde ortalama 6,33 puana yükselmitir.
Ön-test
Son-test

7,5 –

Ortalama

7–

6,5 –

6–

5,5 –

5–
Türkiye

Yunanistan

Grafik 6: Ön-test ve Son-test deerlendirmesine göre
Avrupa Birlii’ne ilikin bilgi düzeyi

Katlmclar kendi bilgi düzeylerinin gerçekletirilen eitim ve bilgilendirme çalmalarndan sonra arttn düünmektedirler. Elbette bu alg özneldir. Gerçekte katlmclarn eitim ve bilgilendirme çalmas öncesi sahip
olduklar bilgi düzeylerini nesnel olarak ölçmek mümkün müdür? Bu yolla
yine nesnel bir deerlendirmeyle çaltay neticesindeki bilgi düzeylerinin
deimi olmas muhtemel midir? Açk ki, bir kimseye bir konu hakknda
ne kadar bilgiye sahip olduu sorulduunda öznel bir deerlendirme yapmas kaçnlmazdr. Ancak konu balklarn belirleyip, gerçekte doru ve yanl olan yantlar deerlendirmesi istendiinde katlmclardan daha nesnel
bilgiler almak olanakldr. Bu yöntemle, STEP aratrmasna katlan gençlere bir dizi bilgi sorusu yöneltilmitir. Bu sorulara verilen yantlarn analizi
katlmclarn nesnel olarak bilgi düzeylerini ortaya koymamza yardmc
olacaktr. Aadaki tabloda ilk grupta yer alan bilgi sorularnn deerlendirmesi bulunmaktadr.
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Tablo 25: Avrupa Birlii’ne ilikin genel bilgi düzeyi
(doru yantn iaretleyenlerin oran)
No

fadeler

1

Avrupa Birlii bayrann rengi mavidir ve üzerinde sar
yldzlar vardr.

TR

GR

100,0%

88,0%

2

Türkiye, Avrupa Birlii üyesidir.

0%

13,2%

3

Avrupa Birlii’nin bir parlamentosu vardr ve her ülke
seçimle nüfusu orannda bu parlamentoda temsil edilir.

90,1%

65,7%

4

Avrupa Birlii parlamentosu Paris’tedir.

5,8%

9,6%

5

Avrupa Birlii’ne üye ülke says 12’dir.

13,9%

8,0%

6

Amerika Birleik Devletleri Avrupa Birlii üyesidir.

0%

6,7%

7

Avrupa Birlii’ne üye ülkelerin bayra deimekte, yerine
Avrupa Birlii’nin bayra kullanlmaktadr.

2,8%

9,5%

8

Avrupa Birlii’nin para birimi dolardr.

0%

5,3%

9

Yunanistan Avrupa Birlii üyesidir.

97,2%

96,1%

10

Avrupa Birlii’ne üye ülkelerin para birimi deimekte,
yerine Avrupa Birlii’nin para birimi kullanlmaktadr.

66,2%

80,8%

Her iki ülkede yaayan katlmclara bir dizi bilgi sorusu yöneltilmi ve
bunlara çaltaylar öncesi ve sonrasnda yaplan testler srasnda doru/yanl seçeneklerini kullanarak yant vermeleri istenmitir. Yukarda sralanan
ifadelerden bir ksm yanl bilgi bir ksm ise doru bilgileri içermektedir.
Tabloda, çaltay öncesi gerçekletirilen ön-test srasnda doru yantn
verenlerin oranlar sergilenmektedir. Verilen ifadelere ilikin yantlar deerlendirildiinde, baz önemli meselelerde katlmclarn yanl bilgi birikimleri olduu tespit edilmektedir.
Türkiye’deki katlmclarn tamam 4 temel ifadeye doru yant vermilerdir.
Bunlar yukardaki tabloda sralanan 1, 2, 6, ve 8 numaral ifadelerdir. Örnein, Türkiye, Avrupa Birlii üyesidir ifadesi yanl bir ifadedir ve Türkiye’deki
katlmclarn tamam bu ifadenin yanl olduunu dile getirmektedirler.
Ancak, Yunanistan’da yaayan katlmclarn %13,2’si Türkiye’nin Avrupa
Birlii’ne üye bir ülke olduunu düünmektedirler. Benzer bir durum, 6
ve 8 numaral ifadeler için de geçerlidir. Türkiye’deki katlmclarn tamam Amerika’nn Avrupa Birlii’ne üye olduu ve Avrupa Birlii’nin para
biriminin Dolar olduu yönündeki ifadeye yanl diyerek doru bir seçim
yaparken, Yunanistan’da yaayan katlmclarn %6,7’si ABD’nin Avrupa
Birlii’ne üye olduunu ve %5,3’ü birliin para biriminin Dolar olduunu düünmektedirler. Yukarda sralanan ifadelere verilen yantlar itibariyle en düük performans 10 numaral ifade göstermektedir. Buna göre,
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Türkiye’deki katlmclarn %33,8’i ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn
%19,2’si Avrupa Birlii’ne üye olununca para biriminin deimeyeceini
düünmektedirler. Bu çarpc yanln Yunanistan’da yaayan katlmclar
tarafndan yaplmas daha da ilginçtir; çünkü bu tip bir deiimi Yunanistan
Avrupa Birlii’ne üye olduktan sonra yaamtr.
Yukarda sralanan 10 ifadeye verilen yantlardan bir indeks yapldnda,
katlmclarn 0 ile 10 puan arasnda deien bilgi düzeyleri ortaya çkmaktadr. Bu indeks deerine göre, hiçbir soruya doru yant vermeme durumunda 0 puan ve sorularn tamamna doru yant verilmesi durumunda 10 puan
elde edilecektir. Aadaki tabloda ifadelere verilen yantlara göre oluan
indeks deeri sergilenmektedir.
Tablo 26: Avrupa Birliine ilikin genel bilgi düzeyi
Deerlendirme
Ön-test
Son-test

Ülke

Ortalama

Std. Sapma

Türkiye

9,22

0,8931

Yunanistan

8,39

0,6519

Türkiye

9,51

1,7612

Yunanistan

8,91

0,8948

Avrupa Birlii’ne ilikin genel bilgi düzeyini oluturan ve yukarda sralanan ifadelere verilen yantlardan oluturulan indeks deikeninin ortalamalar yukarda yanstlmaktadr. Genel bilgi düzeyleri hem ön-test öncesi
hem son-test sonras da ölçülmütür. Böylece ülke karlatrmas yaplabilecei gibi ön-test ve son-test karlatrmas da yaplabilmektedir. Genel
bilgi düzeyi deerlendirildiinde, genç katlmclarn kendilerine verilen
ifadelerle ilgili bilgi düzeylerinin yüksek olduu görülebilir. Çaltay öncesi
Türkiye’de yaayan katlmclarn kendilerine sunulan 10 ifadeye verdikleri
yantlar deerlendirildiinde, Avrupa Birlii’ne ilikin genel bilgi düzeyinin bir hayli yüksek olduu söylenebilir (10 puan üzerinden ortalama 9,22
puan). Bir miktar daha düük olsa da, benzer düzeydeki bir bilgi birikiminin
Yunanistan’da yaayan katlmclar için de söz konusu olduu tespit edilmitir (ortalama 8,39 puan). Çaltaylar sonras ise her iki grup için bilgi
düzeylerinin yükseldii anlalmaktadr. Türkiye’de yaayan katlmclar,
Yunanistan’da yaayan katlmclardan biraz daha yüksek olan, çaltay
öncesi bilgi birikimlerini koruyarak yükseltmilerdir. Bu balamda, yukarda sralanan ve gündelik yaamda çok bilindik olan konulara ilikin bilgi
düzeylerinin katlmclar arasnda yüksek olduu ve çaltay srasnda sunulan eitimlerin de olumlu etki yaparak bilgi düzeylerini yükselttii tespit
edilmektedir.
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Ne var ki, daha güncel düzeyde bir bilgi sorusu yöneltildiinde katlmclarn bilgi düzeyinin düük olduu; dier bir deyile, güncel gelimeleri de
takip edemedikleri sonucu ortaya çkmaktadr. Bu balamda katlmclara
Bu gün AB’ye üye kaç ülke vardr? sorusu yöneltilmitir. Yantlar, aadaki
tablodan takip edilebilir.
Tablo 27: Avrupa Birlii’ne üye kaç ülke vardr? sorusuna verilen yantlarn dalm
Ülke
Türkiye
Yunanistan

Deerlendirme

Yantlarn dalm
Yanl

Doru

Ön-test

63,9%

36,1%

Son-test

8,5%

91,5%

Ön-test

47,4%

52,6%

Son-test

11,6%

88,4%

Yantlarn ülkelere ve ön-test, son-test çalmasna göre dalm yukardaki
tabloda sunulmaktadr. Çaltaylar öncesi bu bilgi sorusu yöneltildiinde,
Türkiye’de yaayan katlmclarn %36,1’i ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn ise yardan biraz fazlas (%52,6’s) bu soruya doru yant verebilmilerdir. Genel olarak katlmclarn, ancak bilhassa Türkiye’de yaayan
katlmclarn, Avrupa Birlii’ne üye ülke says konusunda eksik bilgileri
olduu görülmektedir. Türkiye’de yaayan katlmclarn %15’i Avrupa
Birlii’ne üye ülke saysnn hala 12 olduu fikrine sahiptirler. Ancak eitim ve bilgilendirme çaltaylar neticesinde doru bilgiye sahip olanlarn
orannda ciddi düzeyde art gözlenmektedir. Çaltaylar sonunda yaplan
son-test deerlendirmesinde Türkiye’de yaayan katlmclarn %91,5’i ve
Yunanistan’da yaayan katlmclarn ise %88,4’ü Avrupa Birlii’ne üye ülke
says hakknda güncel bilgiye sahip olduklarn göstermilerdir. Bu anlamda, eitim ve bilgilendirme çaltaylarnn Avrupa Birlii konusunda katlmclara güncel bilgiyi ulatrmada baarl bir etkiye sahip olduu söylenebilir.
Benzer ekilde katlmclarda bilgi eksiklii olan bir baka konu daha ortaya
çkmtr. Katlmclar Avrupa Birlii tarafndan sadece gençler için finanse edilen “Youth in Action” program hakknda da geçerli bilgi birikimine
sahip deildirler.
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Tablo 28: Aadakilerden hangisi AB tarafndan sadece gençler için finanse edilen
bir programdr?
Program
Ülke

Türkiye
Yunanistan

Deerlendirme

Leonardo
da Vinci

Erasmus Comenius Grundtvig

Youth in
Action

Ön-test

5,7%

40,0%

1,4%

1,4%

51,4%

Son-test

0%

40,9%

1,5%

0%

57,6%

Ön-test

2,9%

52,9%

7,1%

0%

37,1%

Son-test

2,4%

14,3%

0%

0%

83,3%

Katlmclarn çaltay öncesi ve sonras kendilerine yöneltilen Aadaki
programlardan hangisi AB tarafndan özel olarak gençler için finanse edilen ve
Ulusal Ajans tarafndan yürütülen bir programdr? sorusuna verdikleri yantlar
yukarda yer alan tabloda sergilenmektedir. Genel olarak bakldnda Erasmus programyla Youth in Action programlarnn kapsamnn yanl deerlendirildii gözlenmektedir. Erasmus program “Hayat Boyu Örenme Program” kapsamda yer alan 4 programdan biridir. Yüksek öretim kurumlarnn
birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, ksa süreli örenci ve
personel deiimi yapabilmeleri için karlksz mali destek salayan Erasmus programndan doas itibariyle genellikle gençler faydalanmakla beraber
hedef kitle tanm gençler dndaki ya gruplarndan bireyleri de kapsayabilmektedir. Oysa Youth in Action, yani “Gençlik Program” 5 ayr alt eylem
alanndan oluan ve sadece gençleri hedef alarak tasarlanan bir programdr.
Bu konuda sahip olunan eksik bilgiler çaltaylar srasnda sunulan eitim
ve bilgilendirme çalmalaryla giderilmeye çallmtr. Yunanistan’da
yaayan katlmclarn %83,3’ü çaltaylar sonunda bu soruya doru yant
vermilerdir. Oysa Türkiye’de yaayan katlmclar için bu konuda çaltaylarn Yunanistan’da yaayan grup üzerinde olduu düzeyde çarpc bir etkisi
olamamtr. Türkiye’deki katlmclarn hala Erasmus programyla Youth in
Action programlarnn kapsamna ilikin güncel ve geçerli düzeyde bilgi birikimleri bulunmamaktadr. Bir eksiklik olarak çaltay müfredat bu konuda
gözden geçirilmeli ve gelecekteki olas uygulamalar bu anlamda yeniden
revize edilmelidir.
Yukarda tartlan konularn yannda, 8 temel konuda da katlmclarn bilgi düzeyleri ölçülmütür. Konular ve ayrntl deerlendirmeleri aadaki
tabloda yer almaktadr.
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Tablo 29: Konular, referans belgeler ve programlar hakknda bilgi düzeyi
Bilgi düzeyi
Konu, referans belgeler, programlar

Türkiye

Yunanistan

Ön-test

Son-test

Ön-test

Son-test

Avrupa Birlii’nin gençlik polikalar

5,06*

7,58*

3,49*

5,21*

Türk/Yunan devlenin gençlere dair
faaliyetleri

4,89*

6,58*

3,79*

5,28*

Lisbon Stratejisi

2,89*

6,44*

1,74*

2,88*

Beyaz Belge

1,76*

6,24*

1,62

1,95

Akf Gençlik Program

3,51*

7,15*

3,57*

6,71*

Avrupa Gençlik Pak

2,53*

6,71*

2,17*

4,02*

Akf vatandalk

4,62*

7,68*

2,35*

4,56*

Gençlik Polikalar alannda Açk
Koordinasyon

2,75*

6,58*

2,67*

3,83*

* Ortalamalar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Lejant

0,01-1,99
Hiç yok

2,00-3,99
Biraz

4,00-5,99
Orta
düzeyde

6,00-7,99
Yüksek

8,00-10,00
Çok yüksek

Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclara Avrupa Birlii’ne ilikin 8
temel alanda bilgi düzeyleri hem çaltay öncesi hem sonras sorulmutur.
Katlmclar bilgi düzeylerinin deerlendirmesini, hiç bilgim yok ile çok iyi
biliyorum arasndaki bir skalada yapmlardr. Verilen yantlar analiz edildiinde katlmclarn genel olarak bilgi düzeylerini çaltaylar neticesinde
yükselttikleri görülmektedir. Çaltaylar öncesi Türkiye’de yaayan katlmclar; Beyaz Belge konusunda hiç (10 üzerinden ortalama 1,76 puan), Avrupa
Gençlik Pakt (ortalama 2,53 puan), Gençlik Politikalar alannda Açk Koordinasyon (ortalama 2,75 puan), Lisbon Stratejisi (ortalama 2,89 puan), Aktif
Gençlik Program (ortalama 3,51 puan) hakknda biraz ve Aktif vatandalk
(ortalama 4,62 puan), Türk/Yunan devletinin gençlere dair faaliyetleri (ortalama 4,89 puan) ve Avrupa Birlii’nin gençlik politikalar (ortalama 5,06 puan)
hakknda ise orta düzeyde bilgi birikimleri olduunu belirtmilerdir. Çaltaylar sonunda ise Türkiye’de yaayan katlmclarn tüm yukarda sralanan konular çerçevesinde bilgi düzeylerinin yükseldii gözlenmitir. Bu
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anlamda Türkiye’de yaayan katlmclar için, 8 balk etrafnda, eitim ve
bilgilendirme çaltaylarnn olumlu düzeyde etkisi olmutur. Türkiye’deki
katlmclarn çaltaylar öncesindeki 8 bala ilikin bilgi düzeyine benzer bir durum Yunanistan’da yaayan katlmclar için de geçerlidir. Genel
olarak yukarda sralanan balklarda Yunanistan’da yaayan katlmclarn
bilgi düzeyleri ya hiç yoktur ya da çok düüktür. Ne var ki, çaltaylarn
Türkiye’de oluturduu olumlu etkinin ve bilgi düzeyini arttrc yönde
salad katknn Yunanistan grubunda beklenildii düzeyde ortaya çkmad tespit edilmektedir. Eitim ve çaltay etkinliklerinin bir grup içinde
yüksek düzeyde etkisi olmas ve dierinde beklenen etkiyi oluturmamasnn iki nedeni olabilir: ilki eitim içeriinin uygun olmamas dieri ise
çaltay sunucularnn itirakçilerin olumlu geliimi için beklenilen performans gösterememesidir. Eitim ve çaltay müfredatnn her iki ülkedeki
çalma grubu tarafndan ülkelerin sahip olduklar özellikleri dikkate alarak
gelitirildii düünüldüünde ilk nedenin geçerlilii ortadan kalkmaktadr.
Eitim ve çaltay modüllerinin baka bir yerde ve zamanda kullanm için
ileriye dönük yaplmas gereken bir baka zorunluluk ortaya çkmaktadr.
Bu balamda, yaplmas gereken, eitim ve bilgilendirme modülünü sunacak
eitmen ve aratrmaclarn seçimine dikkat edilmesi ve bu kiilerin kapsaml bir eitimden geçirilmeleridir. Böylece yaplacak eitici seçimleri ve
eitimleri, Türkiye dnda baka bir ülkede yaplacak çalmalar için eitim
ve bilgilendirme modüllerinin olumlu etkisini arttrc nitelikte bir yaklam oluturmaya olanak salayacaktr.
F.5.2.2. Avrupa Birlii’ne ilikin alglar
Katlmclarn genel olarak alglarnn tartlaca bu bölümde iki ana
konu üzerinde durulacaktr. Bunlardan ilki, genç katlmclarn alglarna
göre sorun alanlar ve çözüm sunabilecek aktörlerin pozisyonunun ne olduudur. kincisi ise Avrupa Birlii’nin genç katlmclarca nasl tanmland ve ne ifade ettii konusudur. Böylece, Avrupa Birlii’ne dair Türkiye
ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn alglar anlalmaya çallacaktr.
Hem Avrupa Birlii’nin içinde hem Avrupa Birlii’ne aday bir ülkeden aratrmaya katlan gençlerin bu iki ana tema etrafnda oluan alglar aada
ayrntl analiz edilmektedir.
Katlmclara aadaki soru yöneltilmi ve yaadklar ülke özelinde sorun
tanmlamas yapmalar istenmitir.
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Size göre u anda ülkenizin en önemli sorunu nedir?
Türkiye’de yaayan katlmclar bir dizi sorun tanmlamas yapmlardr.
Öyle ki, katlmclardan birisinin bu balamda verdii yant çarpcdr, “O
kadar sorun var ki içlerinden birini seçemedim!”. Türkiye’de yaayan katlmclarn sorun tanmlamas yaparken genel halini yanstan bu cümle önemlidir.
Gerçekten katlmclar bir dizi sorunu bir arada söylemekte ve hepsini en
önemli sorun alan olarak deerlendirmektedirler. Bunlarn banda ekonomik sorunlar kapsamnda deerlendirilebilecek isizlik, yoksulluk, eitsiz
gelir dalm gibi sorun alanlar gelmektedir. Türkiye’de yaayan katlmclarn yarsndan fazlas (%66’s) sralanan bu ekonomik sorunlar yaadklar
ülkenin en mühim sorunu olarak görmektedirler. Bununla birlikte, eitim
alannda sorun olduuna ilikin deerlendirmeler ikinci önemli sorun alan
olarak öne çkmaktadr. Türkiye’de yaayan katlmclarn %15’i eitim yetersizliini önemli bir dier sorun alan olarak tanmlamaktadrlar. Türkiye’de
yaayan katlmclarn üçüncü önemli sorun alan ise özgürlük, hak ve güvencelerin yeterince gerçeklememesinden kaynaklanan sorunlar bal altnda
toplanmaktadrlar. Katlmclarn %12’si özgürlükler, haklar ve güvencelerin
yetersiz olduuna vurgu yapmaktadrlar. Bunun dnda Türkiye’de yaayan
katlmclarn %7’si tarafndan en önemli ülke sorunu olarak köktendincilik
ve terör dile getirilmektedir. Öte yandan Yunanistan’da yaayan katlmclarn vurgu yaptklar ülke sorunlar bu denli çeitli olmasa da benzer sorunlu
alanlar üzerinde fikir birlii olutuu görülmektedir. Öyle ki, Yunanistan’da
yaayan katlmclarn %77’si hiç zorlanmadan en önemli ülke sorunlarnn
ekonomik sorunlar olduunu ve bunun banda da istihdam sorununun geldiini dile getirmektedirler. Geri kalanlar ise eitim ve altyap eksikliine
vurgu yapmaktadrlar.
Sorun alanlar deerlendirmesine göre her iki ülkede yaayan genç katlmclarn en önemli sknts istihdam sorunu etrafnda ekillenen ekonomik
skntlardr. Bu sorun, katlmclara ülkelerinin en önemli sorunu nedir
diye sorulduunda tespit edilmektedir. Bununla birlikte katlmclardan
sorun alan olarak gördükleri eksikleri deerlendirmeleri istenmitir. Aadaki soru her iki katlmc grubun deerlendirmesine sunulmutur.
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2001 ylnda Avrupa Birlii (Avrupa Komisyonu) gençlik sorunlarn çözmek
üzere bir dizi program üzerinde anlamaya varmtr. Aada bu sorunlardan
bazlar sralanmaktadr. Size göre gençliin önünde duran en önemli sorun
aadakilerden hangisidir?
Tablo 30: Gençliin en önemli sorunu nedir?
Size göre gençliin önünde duran en önemli sorun nedir?
Ülke

Test
Eitim

Mesleki
eitim

Sosyal
dlanma

sizlik

Yoksulluk

Ön-test

19,4%

6,9%

1,4%

70,8%

0%

Son-test

22,9%

10,0%

7,1%

55,7%

4,3%

Ön-test

21,7%

18,8%

7,2%

44,9%

4,3%

Son-test

12,5%

10,0%

5,0%

62,5%

10,0%

Türkiye

Yunanistan

Katlmclara çaltay öncesi ve sonras gençliin önündeki en önemli sorunun ne olduu sorulmutur. Verilen yantlar yukardaki tabloda yer almaktadr. Verilen yantlar deerlendirildiinde her iki ülkede de genç katlmclarn kar karya kaldklar sorun alanlarnn çok da farkl olmad görülebilir. Hem çaltay öncesinde hem de sonrasnda yaplan deerlendirmelerde, katlmclarn çounluunun isizliin gençliin önündeki en önemli
sorun alan olduu görüünde birletikleri görülmektedir. Bununla birlikte
eitim önemli bir dier sorun alandr. Hem genel olarak eitim hem mesleki düzeyde eitim katlmclar tarafndan önemli bir dier sorun alan olarak tanmlanmaktadr. Ayrca, katlmclarn deerlendirmesine göre, sosyal
dlanma ve yoksulluk ise dier önemsenmesi gereken sorun alanlar olarak
ortaya çkmaktadr.
Buraya kadar yaplan tartmalar göstermitir ki, katlmclar genel olarak
ülkelerinde gördükleri en önemli sorun alanlarn ayn zamanda, özel olarak, gençliin önünde yer alan sorun alanlar olmas bakmndan önemsemektedirler. Ülkelerinin ve kendilerinin gelecekleri önündeki en önemli
sorun olarak isizlik ve eitim meselelerini belirtmilerdir. Sorun alan tarif
etmenin yannda, sorunu çözecek aktörü de iaret etmek önemlidir. Bu balamda gençlere, hangi aktörün bu sorun alanlarnda etkin olarak çözüm üretebileceini düündükleri sorusu yöneltilmitir. Bu sorunun yant bizlere
sadece müdahil olacak aktörün kimliini sunmayacak ayn zamanda Avrupa
Birlii’ne ilikin hangi düzeyde alglara sahip olduklarn da iaret edecek
niteliktedir.
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Tablo 31: Sorunlar ve çözüm üretecek aktörler
Gençlerin eimde karla genel sorunlar*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

80,3%

12,7%

7,0%

100,0%

Yunanistan

82,4%

2,7%

14,9%

100,0%

Toplam

81,4%

7,6%

11,0%

100,0%

Gençlerin eimlerini yarda brakmalar*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

63,4%

35,2%

1,4%

100,0%

Yunanistan

78,7%

9,3%

12,0%

100,0%

Toplam

71,2%

21,9%

6,8%

100,0%

Gençlerin eim, ararma vb. konular için seyahat özgürlüü
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

17,1%

11,4%

71,4%

100,0%

Yunanistan

17,6%

14,7%

67,6%

100,0%

Toplam

17,4%

13,0%

69,6%

100,0%

Mesleki eimi*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

79,4%

16,2%

4,4%

100,0%

Yunanistan

79,2%

6,9%

13,9%

100,0%

Toplam

79,3%

11,4%

9,3%

100,0%

Sosyal dlanmay*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

8,3%

88,9%

2,8%

100,0%

Yunanistan

42,9%

24,3%

32,9%

100,0%

Toplam

25,4%

57,0%

17,6%

100,0%

Gençlerin igücü piyasalarna entegrasyonunu*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

58,0%

21,7%

20,3%

100,0%

Yunanistan

77,6%

4,5%

17,9%

100,0%

Toplam

67,6%

13,2%

19,1%

100,0%
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Tablo 31: Sorunlar ve çözüm üretecek aktörler (devam)
Yoksulluu*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

98,6%

0%

1,4%

100,0%

Yunanistan

53,0%

10,6%

36,4%

100,0%

Toplam

76,6%

5,1%

18,2%

100,0%

Kadnlara ve kz çocuklarna kar gösterilen ayrmcl*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

34,8%

58,0%

7,2%

100,0%

Yunanistan

43,1%

32,3%

24,6%

100,0%

Toplam

38,8%

45,5%

15,7%

100,0%

sizlii*
Ülke

Hükümet

STK

AB

Toplam

Türkiye

98,6%

0%

1,4%

100,0%

Yunanistan

77,6%

3,0%

19,4%

100,0%

Toplam

88,2%

1,5%

10,3%

100,0%

* Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

nsanlar, sorun tarifi yaptktan sonra genel olarak bu sorunu çözebilecek
aktörün kim olabilecei yönünde genel bir kanaate de sahip olabilirler. Bu
balamda, katlmclara yukarda sralanan sorunlarn çözümünde hangi aktörün etkin rol almas gerektii sorusu yöneltilmitir. Yukardaki tablo okunduunda temel olarak çarpc bir iki husus ortaya çkmaktadr. Türkiye’de
yaayan katlmclar baz meselelerin dorudan hükümet tarafndan çözülebileceine inanmaktadrlar. Oysa ayn konular etrafnda Yunanistan’da yaayan katlmclarn kanaatleri farkllk göstermekte ve Avrupa Birlii’nin bir
dier önemli aktör olarak müdahil olmas gerektiini düünmektedirler. ki
grup arasnda bu konudaki en çarpc farkllk yoksulluk sorunu balamnda
ortaya çkmaktadr. Türkiye’de yaayan katlmclarn %98,6’s yoksulluu
ancak hükümetin çözebileceine dair bir kanya sahipken Yunanistan’da
yaayan katlmclarn ancak %53’ü benzer bir kanaat tamaktadrlar.
Türkiye’deki katlmclar bu konuda Avrupa Birlii’nin etkin bir aktör olacana dair bir algya sahip deilken, Yunanistan’da yaayan katlmclarn
%36,4’ü Avrupa Birlii’nin yoksulluk sorunun çözümünde aktif bir aktör
olarak müdahil olacan düünmektedirler. ki ülkede yaayan katlmclarn arasnda Avrupa Birlii’ne ilikin ortaya çkan bu alg farkll mühimsenmesi gereken bir durumdur. Sadece yoksulluk meselesinde deil, o denli
keskin olmasa da, Gençlerin eitimde karlat genel sorunlar, Gençlerin ei-
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timlerini yarda brakmalar, Mesleki eitim, Sosyal dlanma, Kadnlara ve kz
çocuklarna kar gösterilen ayrmclk ve sizlik sorunlarnn çözümü etrafnda
da, Türkiye’de yaayan katlmclarda Avrupa Birlii’nin müdahil bir aktör
olaca kans yaygn deildir. Genel olarak sorunlu alanlarn tamamnda
müdahil bir aktör olarak etkin rol almak isteyen Avrupa Birlii’nin, aday
ülke konumundaki Türkiye’deki katlmclar arasnda sahip olduu yaygn
kanaat Avrupa Birlii’nin idealiyle örtümemektedir. Elbette, bu durum
Avrupa Birlii için önemli mesajlar tayan kritik bir konudur. Bu bakmdan katlmclar için Avrupa Birlii’nin ne anlama geldiinin anlalmas
gereklilii kaçnlmazdr.
Tablo 32: Avrupa Birlii nedir?
Avrupa Birlii’nin yapsn göz önüne aldnzda
Avrupa Birlii’ni en iyi aadakilerden hangisi tanmlar?
Ülke

Toplam
Ekonomik birlik

Siyasi birlik

Sosyal/kültürel
(dini, toplumsal, vb) birlik

Türkiye

55,6%

18,1%

26,4%

100,0%

Yunanistan

59,5%

28,4%

12,2%

100,0%

Toplam

57,5%

23,3%

19,2%

100,0%

Katlmclara Avrupa Birlii’nin yapsn göz önüne aldnzda Avrupa
Birlii’ni en iyi aadakilerden hangisi tanmlar? sorusu yöneltildiinde genel
itibariyle Avrupa Birlii’ni ekonomik çkarlar dorultusunda bir araya gelmi
ülkelerin birliktelii olarak tanmlamaktadrlar. Türkiye’de ve Yunanistan’da
yaayan katlmclarn yardan fazlas (%57,5’i) bu anlamda benzer görüü
benimsemektedirler. Birliin siyasi bir birliktelik olduunu söyleyenler ise
katlmclarn %23,3’ünü oluturmaktadr. Avrupa Birlii’nin kültürel tarafna vurgu yapanlarn oran da %19,2’ler düzeyindedir. Gerçekten Avrupa
Birlii katlmclarn çounluu tarafndan tanmland gibi sadece ekonomik bir birliktelik midir? Yoksa Avrupa Birlii’ni oluturan ülkelerin bir araya gelme motivasyonu ekonomik bir güç olmann yannda baka ideallere de
dayanmakta mdr? Her ne olursa olsun, Avrupa Birlii ya da onu oluturan
ülkeler kendilerini nasl tanmlarsa tanmlasnlar kritik olan husus gündelik
yaamda Avrupa Birlii’nin nasl alglanddr. Açk ki, aratrmaya katlan
gençler Avrupa Birlii’ni daha çok ekonomik motivasyonu kuvvetli bir birliktelik olarak alglamaktadrlar. Öte yandan onun dini bir birliktelik olduu
yönündeki algnn da varl göz ard edilmemelidir.
Acaba Avrupa Birlii’ni ekonomik, siyasi yahut dini bir birliktelik olarak
tanmlayanlar bu tanmlarn içini nasl doldurmaktadrlar? Birlik katlmclar için bu balamda ne ifade etmektedir?
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Tablo 33: Avrupa Birlii ne ifade etmektedir?
AB tek bir Avrupa Devle’ni ifade etmektedir*
Ülke

Evet

Hayr

Toplam

Türkiye

26,8%

73,2%

100,0%

Yunanistan

46,3%

53,7%

100,0%

Toplam

33,9%

66,1%

100,0%

AB, Avrupa’nn herhangi bir yerine yolculuk ve herhangi bir yerinde
eim ve çalma özgürlüünü ifade etmektedir
Ülke

Evet

Hayr

Toplam

Türkiye

97,2%

2,8%

100,0%

Yunanistan

97,6%

2,4%

100,0%

Toplam

97,3%

2,7%

100,0%

AB, ekonomik koullar gelirmenin bir aracdr
Ülke

Evet

Hayr

Toplam

Türkiye

88,7%

11,3%

100,0%

Yunanistan

95,0%

5,0%

100,0%

91,0%

9,0%

100,0%

Toplam

AB yur alk haklarnn korunmasnn bir aracdr*
Ülke

Evet

Hayr

Toplam

Türkiye

69,0%

31,0%

100,0%

Yunanistan

87,8%

12,2%

100,0%

Toplam

75,9%

24,1%

100,0%

AB, fazla bürokrasi, zaman ve para kaybn ifade etmektedir
Ülke

Evet

Hayr

Toplam

Türkiye

7,0%

93,0%

100,0%

Yunanistan

9,8%

90,2%

100,0%

Toplam

8,0%

92,0%

100,0%

AB, kültürel kimliimizi ve çeitliliimizi kaybetme riskini ifade
etmektedir
Ülke

Evet

Hayr

Toplam

Türkiye

17,1%

82,9%

100,0%

Yunanistan

22,0%

78,0%

100,0%

Toplam

18,9%

81,1%

100,0%

* Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.
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Katlmclara, Avrupa Birlii sizin için ne ifade etmektedir? sorusu yöneltildiinde 4 temel konuda fikir birlii içinde olduklar tespit edilmektedir.
Katlmclarn neredeyse tamam (%97,3’ü), Avrupa Birlii’nin, Avrupa’nn
herhangi bir yerine yolculuk ve herhangi bir yerinde eitim ve çalma
özgürlüünü ifade ettii konusunda hemfikirdirler. Seyahat, eitim ve çalma özgürlüü konusunda, Avrupa Birlii’nin ileyiinde sergiledii ideale
ilikin olumlu ortak kanaatin katlmclar arasnda yaygn olmas manidardr. Avrupa Birlii’nin sadece ekonomik deil; ayn zamanda farkl baka
ideallerin de bir bütünü olma noktasndaki motivasyonunun, seyahat, eitim ve çalma özgürlüünün temelinde katlmclar tarafndan da vurguland anlalmaktadr. kinci olarak, katlmclar için Avrupa Birlii ekonomik koullar gelitirmenin bir arac olarak ifade edilmektedir. Hem Avrupa
Birlii’nin içinden bir ülke olarak Yunanistan’da yaayan katlmclarn
hem aday ülke konumundaki Türkiye’de yaayan katlmclarn bu mesele
etrafnda fikir birlii olduu da gözlenmektedir. Refahn paylalmas idealine vurgu yapan bu olumlu kannn katlmclar arasnda kabul görmesi de
önemlidir. Ayrca, Avrupa Birlii’nin sadece kat üzerinde ileyen ve gündelik pratikler konusunda sknt verici olan bir yapda olmad algs da katlmclar arasndaki üçüncü konsensüs noktasdr. Katlmclarn %92’sinin
Avrupa Birlii’nin, fazla bürokrasi, zaman ve para kaybn ifade etmektedir
görüüne katlmadklarn belirtmelerinden bu sonuca varmak mümkündür
. Son olarak, her iki ülkede yaayan katlmclar arasndaki önemli bir dier
konsensüs, sk tekrarlanan Avrupa Birlii’nin, kültürel kimlii ve çeitlilii ortadan kaldraca yönündeki argüman benimsemedikleri noktasnda
görünür olmaktadr. Katlmclarn %81,1’i Avrupa Birlii’nin kendilerinde
bu yönde bir kanaat oluturmadna iaret etmektedirler.
Yukarda bahsedilen bu 4 balkta katlmclar arasnda yaygn olarak paylalan kanaatler olsa da, Avrupa Birlii’ne ilikin iki temel hususta Türkiye’de
yaayan ve Yunanistan’da yaayan katlmclar birbirlerinden farkl düünmektedirler. lk fikir ayrl Avrupa Birlii’nin tek bir Avrupa Devleti’ni
ifade ettii yönündeki argüman etrafnda olumaktadr. Türkiye’de yaayan
katlmclarn %73,2’si bu argüman desteklememektedirler ve bu konuda
Yunanistan’da yaayan katlmclardan farkl pozisyon almaktadrlar. Daha
önemli bir fikir ayrl ise Avrupa Birlii’nin yurttalk haklarnn korunmasnn bir arac olduu yönündeki görü üzerinden ortaya çkmaktadr.
Türkiye’de yaayan katlmclarn %31’i bu konuda olumsuz alglara sahiptirler. Dier balklarda ortaya çkan olumlu düzeydeki alglar düünüldüünde yurttalk hakknn korunmas yönünde Türkiye’de yaayan her 10
katlmcdan 3’ünün Avrupa Birlii’nin bu konuda kendileri için bir anlam
ifade etmediini belirtmesi dikkat çekicidir. Bu konu etrafndaki oluan
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olumsuz algy anlamak ve tartmay biraz daha görünür klmak için katlmclarn Avrupa Vatanda olmann içini nasl doldurduklarn incelemek
yerinde olacaktr.
Tablo 34: Avrupa Vatanda olmak ne ile ilgilidir?
stenildii zaman AB üyesi herhangi bir ülkeye gidebilme hakk ile
Ülke

lgilidir

lgili deildir

Toplam

Türkiye

95,7%

4,3%

100,0%

Yunanistan

97,6%

2,4%

100,0%

Toplam

96,4%

3,6%

100,0%

AB üyesi herhangi bir ülkede çalma hakk ile
Ülke

lgilidir

lgili deildir

Toplam

Türkiye

94,3%

5,7%

100,0%

Yunanistan

97,7%

2,3%

100,0%

Toplam

95,6%

4,4%

100,0%

AB üyesi ülkelerde ikamet edenlerin o ülke uyruundan olmasalar da yerel seçimlerde
seçme ve seçilme hakkna sahip olmas ile
Ülke

lgilidir

lgili deildir

Toplam

Türkiye

77,1%

22,9%

100,0%

Yunanistan

64,3%

35,7%

100,0%

Toplam

72,3%

27,7%

100,0%

AB’nin her yerinde salk ve sosyal yardmdan faydalanma ile
Ülke

lgilidir

lgili deildir

Toplam

Türkiye

94,3%

5,7%

100,0%

Yunanistan

80,5%

19,5%

100,0%

Toplam

89,2%

10,8%

100,0%

Herhangi bir AB üyesi ülkede eim hakk ile
Ülke

lgilidir

lgili deildir

Toplam

Türkiye

95,7%

4,3%

100,0%

Yunanistan

90,5%

9,5%

100,0%

Toplam

93,7%

6,3%

100,0%

Avrupa Vatanda olmak katlmclara göre baz temel hak ve faaliyetlerle
ilgilidir. Türkiye’de ve Yunanistan’da yaayan katlmclar Avrupa Vatanda olmann; stenildii zaman AB üyesi herhangi bir ülkeye gidebilme, AB üyesi
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herhangi bir ülkede çalma, AB’nin her yerinde salk ve sosyal yardmdan faydalanma ve Herhangi bir AB üyesi ülkede eitim hakk ile ilgili olduu kanaatine
sahiptirler. Bu dört temel hak ve faaliyet konusunda her iki ülkede yaayan
katlmclar benzer düzeyde olumlu eilim sergilemektedirler. Ancak buradaki kritik husus, Avrupa Vatanda olmann bir takm hak ve özgürlükler ile
ilgisinin kurulmasnn yannda, bu hak ve özgürlüklerin gündelik yaamda
ne düzeyde karlnn olduudur. Avrupa Birlii’ne ilikin olumlu alglar
oluturan ve pekitiren etmenlerin banda, birliin ortaya koyduu ideallerin retorik düzeyde olmamas gereidir. deallerin paylalmas ve gündelik yaamda karlnn olmas birlik fikriyle kurulan ilikinin de sahici
olmasn salayacaktr. Avrupa Birlii’nin dile getirdii ideallerin ne denli gerçekletiini, gündelik yaama ne düzeyde yansdn anlamann bir
yolu da katlmclarn beklentilerinin deerlendirmesinden geçmektedir. Bu
balamda aadaki bölümde Avrupa Birlii’ne ilikin beklentiler tartlacaktr.
F.5.2.3. Avrupa Birlii’ne ilikin beklentiler
Avrupa Birlii’ne ilikin beklentiler bölümü, temel çalmada kullanlan
sorukadnn son bölümüdür. Temel aratrmada, katlmclara iki kritik
soru yöneltilerek Avrupa Birlii’nden beklentileri anlalmaya çallmtr.
Sorular Türkiye’de gelecee yönelik olarak Yunanistan’da ise geçmii deerlendirecek biçimde sorulmutur.
Türkiye’de yaayan katlmclara bu balkta yöneltilen soru AB’ye tam
üyeliin sizin hayatnzda ne gibi bir deiiklik yaratacan düünüyorsunuz?
sorusudur. Bu soruyla kiisel olarak beklentileri ölçülmeye çallmtr.
Türkiye’de yaayan katlmclarn %96’snn, genel olarak deiimin olumlu olaca yönünde beklentileri dile getirmekte olduklar tespit edilmitir.
Sadece bireysel bir deiimden deil ama ayn zamanda yaadklar ülkenin de yaam artlarnn deieceine ilikin bir beklentinin yaygn olduu gözlenmektedir. Olumlu deiim olacana dair kuvvetli beklenti içinde
olan katlmclarn bu deiimin daha çok ekonomik artlarda olacana dair
inançlar kuvvetlidir. Türkiye’nin ekonomik artlarnn, refahn ve yaam
standardnn gelieceine, i ve istihdam olanaklarnn artacana dair
beklentiler, sosyal yönde oluabilecek deiimlerden daha kuvvetlidir. Bu
anlamda, Türkiye’de yaayan katlmclarn ekonomik deiim vurgusu öne
çkmakta, demokratikleme, hak ve özgürlüklerin güvence altna alnmas
konusunda ise beklentilerin daha düük düzeyde olduu görülmektedir.
Bununla birlikte katlmclar arasnda olumsuz deiimlerin olacana dair
kuvvetli beklentiler de bulunmaktadr. Türkiye’de Avrupa Birlii’ne tam
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üye olduktan sonra olumsuz deiim yaanacan düünenlerin en önemli
endiesi olumsuz deiimin daha çok sahip olunan toplumsal deerleri zedeleyecei yönündedir.
Yunanistan’da yaayan katlmclara ise bu balkta yöneltilen soru AB’ye
tam üyelik sizin hayatnzda ne gibi bir deiiklikler yaratmtr? sorusudur.
Yunanistan’da yaayan katlmclarn yars deiimin olumlu olduu görüünde birlemektedirler (%50). Olumlu deiim bu grupta yer alan katlmclar için daha çok üç balkta gerçeklemitir; Ekonomik iyileme, serbest
dolam ve eitim olanaklarnn artmas. Ne var ki, Yunanistan’da yaayan
katlmclar kendilerinin Avrupa Birlii’ne katlmyla elde ettikleri olumlu
deiimin, kendilerinden sonra üyelik kazanan ülkeler için de söz konusu
olmasndan rahatszlk duymaktadrlar. Bu balamda, katlmclarndan bir
kaçnn dile getirdii u söz çarpcdr “[Deiim] bata bir harikayd ama imdi Bulgaristan’ beslemek zorundayz”. Gerçekte bu zihniyet refah paylaarak
kalknan bir ülkenin u anda sahip olduu refah paylamak istememesini
yanstmas bakmndan manidardr. Öte yandan yaadklar deiimin olumsuz olduu yönünde alglar da bulunmaktadr. Yunanistan’da yaayan katlmclarn %15’i deiimin olumsuz etkileri olduunu ve pratik düzeyde para
biriminin deimesi dnda hayatlarnda olumlu bir deiim olmadn
belirtmektedirler. Bu gruba, herhangi bir deiim yaamadklarn söyleyenler de katlmaktadrlar. Yunanistan’da yaayan katlmclarn %35’i, Avrupa
Birlii’ne üye olmann herhangi bir biçimde ve herhangi bir düzeyde hayatlarnda bir deiim yaratmadna iaret etmektedirler. Deiim beklentisini
biraz daha tartmak üzere her iki ülkedeki katlmclara da önemli balklar
altnda hangi konularda ne gibi deiimler olacan/olduunu bekledikleri sorusu yöneltilmitir. Türkiye’de yaayan katlmclara bu soru aadaki
biçimde sorulmutur;
Türkiye Avrupa Birlii’ne üye olduktan sonra aadaki konularda ne yönde bir
deiim olacan düünüyorsunuz?
Bu soruyla, Türkiye’de yaayan katlmclarn kendilerine verilen konulardaki deiim beklentileri anlalmaya çallmtr. Katlmclarn her bir
balk için bekledikleri deiimin ne yönde olduu aadaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 35: Türkiye’de yaayan katlmclarn deiim beklentisi
Konu

Artar

Deimez

Azalr

sizlik

1,4%

12,7%

85,9%

Eitsiz gelir dalm

5,6%

52,8%

41,7%

Etnik ayrmclk

11,1%

33,3%

55,6%

Köktendincilik

13,9%

38,9%

47,2%

Terör

7,1%

60%

32,9%

Ahlaki deerlerde yozlama

25,4%

66,2%

8,5%

Uyuturucu bamll

26,4%

69,4%

4,2%

Çarpk kentleme / gecekondulama

8,3%

15,3%

76,4%

Bölgeler aras eitsizlik

8,3%

27,8%

63,9%

Çevre kirlilii

4,2%

25,0%

70,8%

Eitimdeki sorunlar

2,8%

8,3%

88,9%

Devlet hizmetlerinde (salk, sosyal güvenlik,
adalet) yetersizlik

2,8%

19,7%

77,5%

Rüvet/yolsuzluk

4,3%

57,1%

38,6%

Din ve mezhep ayrmcl

12,9%

45,7%

41,4%

Mafya oluumlar/illegal örgütlenmeler

5,6%

69,0%

25,4%

Medyann kalitesi

41,7%

55,6%

2,8%

Toplumsal iddet

2,8%

50,0%

47,2%

stihdamda frsat eitlii

52,9%

25,7%

21,4%

Cinsiyet ayrmcl

1,4%

31,9%

66,7%

Yukarda sralanan konular Türkiye’nin Avrupa Birlii üyelii durumunda
olabilecekleri öngören konularn banda gelmektedir. Bunlarn bir ksm
Avrupa Birlii’ne üyelii destekleyen dier bir ksm ise kar olan ana akmlarn tarttklar konular olarak öne çkmaktadr. Argümanlar herhangi bir
deiiklie uratlmadan dorudan katlmclarn öngörüsüne sunulmu ve
ne yönde bir deiim beklenildii sorulmutur.
Türkiye’de yaayan katlmclarn çounluunun (yarsndan fazlasnn),
Avrupa Birlii’ne tam üyelik sonucunda olumlu deiim olacan düündükleri konularn banda eitimde yaanan sorunlarn azalaca (%88,9)
konusu gelmektedir. sizliin azalacan düünenlerin oran da benzer
düzeyde yüksektir (%85,9). Bunlarn dnda, katlmclarn yardan fazla-
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s, devlet hizmetlerinde (salk, sosyal güvenlik, adalet) yetersizliin (%77,5), çarpk kentleme ya da gecekondulamann (%76,4), çevre kirliliinin (%70,8), cinsiyet ayrmclnn (%66,7), bölgeler aras eitsizliin (%63,9), etnik ayrmcln
(%55,6) azalacana ve istihdamda frsat eitliinin (%52,9) ise artacana dair
beklentilerini dile getirmektedirler. Ancak, baz konularda ise önemli bir
deiikliin olmayacan düünenlerin oran yüksektir. Bu konularn bana Mafya oluumlar/illegal örgütlenmeler meselesi gelmektedir. Türkiye’de
yaayan katlmclarn %69’u bu konuda Avrupa Birlii’ne tam üyeliin
olumlu ya da olumsuz bir etki göstermeyeceini düünmektedirler. Ayrca
medyann kalitesi ve eitsiz gelir dalm gibi konularda da katlmclarda
bir deiim yaanaca beklentisi yaygn deildir. Öte yandan, Türkiye’de
Avrupa Birlii’ne üyelii desteklemeyenlerin iaret ettii önemli argümanlardan birisi tam üyelikle ahlaki deerlerde yozlama olabilecei argümandr. Bu argüman, Avrupa’nn genel olarak ahlaki bakmdan çöküntü içinde
olduunu ve Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne üye olmas durumunda bu olumsuzluktan etkileneceini öne sürmektedir. Türkiye’de yaayan katlmclarn
yardan fazlas (%66,2’si) ise kendilerine dorudan bu argüman öne sürenlerin sözleriyle sorulduunda bu konuda Türkiye’de herhangi bir deiim
olmayacan düündüklerini ifade etmektedirler.
Yukarda sralananlar, Avrupa Birlii’ne tam üye olmak için aday konumundaki bir ülkede yaayan katlmclarn beklentilerini yanstmaktadr. Acaba
Avrupa Birlii’ne üye olmu bir ülkede yaayanlar, yine yukarda sralanan
konularda, üyelikten sonra ülkelerinde ne gibi bir deilikler olduunu
düünmektedirler? Bu soruya yant vermek üzere Yunanistan’da yaayan
katlmclarn verdikleri yantlara bakmak yerinde olacaktr.
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Tablo 36: Yunanistan’da yaayan katlmclarn deiim algs
Konu
sizlik
Eitsiz gelir dalm
Etnik ayrmclk
Köktendincilik
Terör
Ahlaki deerlerde yozlama
Uyuturucu bamll
Çarpk kentleme / gecekondulama
Bölgeler aras eitsizlik
Çevre kirlilii
Eimdeki sorunlar

Ar
54,7%
32,4%
16,0%
12,9%
50,0%
36,1%
38,7%
40,5%
33,3%
52,0%
46,5%

Deimedi
40,0%
59,5%
62,7%
78,6%
37,8%
52,8%
52,0%
51,4%
52,0%
32,0%
38,0%

Azald
5,3%
8,1%
21,3%
8,6%
12,2%
11,1%
9,3%
8,1%
14,7%
16,0%
15,5%

Devlet hizmetlerinde (salk, sosyal güvenlik, adalet)
yetersizlik

41,3%

42,7%

16,0%

Rüvet/yolsuzluk
Din ve mezhep ayrmcl
Mafya oluumlar/illegal örgütlenmeler
Medyann kalitesi
Toplumsal iddet
shdamda rsat eitlii
Cinsiyet ayrmcl

50,0%
18,7%
33,3%
31,1%
41,9%
37,8%
9,3%

44,6%
46,7%
50,7%
51,4%
50,0%
54,1%
56,0%

5,4%
34,7%
16,0%
17,6%
8,1%
8,1%
34,7%

Yunanistan’da yaayan katlmclara Yunanistan Avrupa Birlii’ne üye olduktan sonra aadaki konularda ne yönde bir deiim olmutur? sorusu yöneltilmitir. Böylece olas deiimleri katlmclarn gözünden anlamak mümkün
olabilecektir. Yukardaki tabloda konular ve katlmclarn verdii yantlarla deiim algs sergilenmektedir. Genel olarak eilime bakldnda,
Yunanistan’da ortak düzeyde bir çounluk algsndan söz etmek mümkün
deildir. Katlmclarn deiim algsnn birbirlerinden farkl yönlerde
olduu görülmektedir. Bazen katlmclar bir konuya ilikin olumlu deiim olduunu belirtseler de yine ayn konu üzerinde benzer oranda bir katlmc grubu farkl görü dile getirmektedir. Yine de Türkiye’deki katlmclarn beklentilerinin tersine Yunanistan’da yaayan katlmclar, örnein
isizlik konusunda, olumsuz bir gelimenin gerçekletii algsna sahiptirler. Yunanistan’da yaayan katlmclarn yardan fazlas (%54,7’si), Avrupa Birlii’ne üye olduktan sonra Yunanistan’da isizliin arttna iaret
etmektedirler. Benzer olumsuz deiim algs terör, çevre kirlilii, rüvet ya
da yolsuzluk konularnda da hayli yaygndr (srasyla, %50, %52, ve %50).
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Bununla birlikte, hatr saylr düzeylerde önemli sorunlar için, herhangi bir
deiim yaanmadn düünenler de vardr. öyle ki, Yunanistan’da yaayan katlmclarn yardan fazlas, eitsiz gelir dalm (%59,5), etnik ayrmclk (%62,7), köktendincilik (%78,6), çarpk kentleme / gecekondulama (%51,4),
bölgeler aras eitsizlik (%52,0), mafya oluumlar / illegal örgütlenmeler (%50,7),
medyann kalitesi (%51,4), istihdamda frsat eitlii (%54,1) ve cinsiyet ayrmcl (%56) gibi sorun alanlarnda herhangi bir deiim olmadn belirtmilerdir. Gerçekte bu saylan balklarda ülke içerisinde bir deiim olmu
olabilir. Ne var ki, katlmclarn algs bize bu konuda bir izlenim vermemektedir. Gerçekte, beklenilen deiimin gerçeklememesi nasl arzal bir
duruma iaret ediyorsa, benzer olarak deiim olduu halde ülkede yaayan
insanlarn bu deiimi pratik düzeyde görmediklerini vurgulamalar da,
deiimin kendisi için, arzal bir duruma iaret etmektedir. Bu bakmdan,
belki de Avrupa Birlii’ne üye olmann, gündelik yaamda görünür düzeyde,
çarpc deiimlere yol açaca beklentisi çok yüksek olmamaldr. Türkiye
en yakndaki Avrupal komusuna, Yunanistan’a, bakp beklentilerini yüksek tutmamal, belki de beklentilerini yeniden kalibre etmelidir.
F.5.2.4. Avrupa Birlii’nden Türkiye’ye ve Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne bak:
“Türkiye, sazla caz arasndaki ülke!”
Türkiye’de yaayan tüm yurttalarn, ama bilhassa gençlerin, Türkiye’nin
geleceine ilikin halihazrda en gerçekçi hedeflerden birisi olarak Avrupa
Birlii’ne tam üyelie bak son derece önem tamaktadr. Türkiye için
Avrupa Birlii ne ifade etmektedir? Avrupa Birlii için Türkiye ne ifade
etmektedir? Avrupa Birlii’nin içinden Türkiye’ye nasl baklyor ve Türkiye Birlie nasl bakyor? Tüm bu sorulara yant vermek üzere katlmclara
yöneltilen bir dizi soru aada ayrntl olarak tartlmaktadr.
Tablo 37: Türkiye kültürel olarak daha çok bir …. ülkesidir
Türkiye kültürel olarak daha çok bir …. ülkesidir
Ülke
Türkiye
Yunanistan
Toplam

Avrupa
ülkesidir

Asya
ülkesidir

Akdeniz
ülkesidir

Ortadou
ülkesidir

Dier

9,9%
9,9%
9,9%

9,9%
25,4%
17,6%

22,5%
12,7%
17,6%

22,5%
49,3%
35,9%

35,2%
2,8%
19,0%

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

Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Katlmclara Türkiye’nin kendileri için ne ifade ettii sorulmutur. Bu
soruya verilen yantlar, Türkiye’nin kendini nasl tanmlad ve Avrupa
Birlii’nin içinden bir ülkeden, Yunanistan’dan, Türkiye’nin nasl görün-
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düünü anlamak açsndan dikkate deerdir. Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi
olup olmad, konusu yllardr tartlan scak konulardan birisidir. Öyle
olduunu belirtenler olsa da Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olmadn
vurgulayanlar da hayli kalabalktr. Katlmclarn, ister Türkiye’de ister
Yunanistan’da yayor olsunlar, küçük bir ksm (%9,9’u)Türkiye’nin kültürel olarak bir Avrupa ülkesi olduunu dile getirmektedirler. Öte yandan,
Yunanistan’da yaayan katlmclarn neredeyse yars (%49,3’ü) Türkiye’nin
kültürel olarak bir Ortadou ülkesi olduu kansndadrlar. Bu konuda
benzer fikri tayanlarn Türkiye’de yaayan katlmclar arasnda da yaygn olduu söylenebilir. öyle ki, Türkiye’de yaayan katlmclarn %22,5’i
Türkiye’nin kültürel açdan deerlendirildiinde bir Ortadou ülkesi olduuna iaret etmektedirler. Türkiye’de yaayan benzer orandaki bir katlmc
grubu ise Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olduunu vurgulamaktadr.
Yukardaki tabloda dikkat çekici bir husus ise Türkiye’deki katlmclardan
çounluunun bu soruya dier seçeneini iaretleyerek yant vermi olmalardr. Bu katlmclardan dier seçeneini iaretlerken ne kastettiklerini
açk olarak ifade etmeleri istenmitir. Katlmclardan birisinin verdii u
yant dierlerinin halinin tercümesi niteliindedir: Türkiye sazla-caz arasndaki bir ülkedir! Türkiye’de yaayan katlmclarn %35,2’si, Türkiye’nin
bu balamda hem Avrupa, hem Asya, hem Ortadou hem Akdeniz ülkesi
olduu noktasnda fikir birlii içindedirler. Böylece Türkiye’de yaayan
katlmclar, Türkiye’yi ne Asya’dan, ne Avrupa’dan ne Ortadou’dan ve
ne de Akdeniz’den ayrmadan, onu olduu gibi, çok kültürlü haliyle kabul
etmektedirler.
Gerçekte, Türkiye’nin nereye ait olduu ve bu yanyla Avrupa’nn parças olup olmad tartmas kimi zaman bir sorun haline dahi dönümektedir. Bu konu, Avrupa Birlii’ne tam üyelik tartmalar içinde Türkiye’nin
üyeliine kar çkanlar arasnda oldukça popüler bir tartma alann oluturmaktadr. Hem birlik içinde hem Türkiye’de, O’nun Avrupa’nn parças
olmadn vurgulayp tam üyeliine kar çkanlar vardr. Bu scak tartma
etrafnda, katlmclarn nasl pozisyon aldn anlamak için kendilerine
Yarn bir referandum/halk oylamas yaplsa Türkiye’nin Avrupa Birlii üyelii
konusunda oyunuz ne olurdu? sorusu yöneltilmitir.
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Grafik 7: Türkiye’nin Avrupa Birlii üyelii konusundaki oyunuz nedir?

Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne tam üyelii konusunda Türkiye’de ve
Yunanistan’da yaayan katlmclarn farkl eilimlerde olduklar görülmektedir. Türkiye’de yaayan katlmclarn oldukça büyük bir bölümü yarn bir
referandum olsa, Türkiye’nin tam üyeliini destekler mahiyette oy kullanacaklarn dile getirmektedirler (%74,6). Yunanistan’da yaayan katlmclarn ise yardan daha az (%40,8’i) bu konuda olumlu pozisyon almaktadrlar.
Türkiye’de yaayan katlmclar içinde de Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne
tam üyelii konusunda hayr oyu kullanacan belirtenler olsa da (%18,3),
Yunanistan’da yaayan katlmclarda bu oran (%42,1) çok daha yüksektir.
Yukarda sürdürülen “Türkiye nereye aittir” tartmalarnn yannda, Avrupa Birlii’ne tam üyelik konusunda farkl düüncelerin dier kaynaklarn
anlamak üzere katlmclara iki konuda görüleri sorulmutur. Bunlardan
ilki tam üyeliin Türkiye için ne yönde katks olaca ve dieri Türkiye’nin
tam üyeliinin Avrupa Birlii için ne yönde katk salayacadr.
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Grafik 8: Avrupa Birlii’ne üyelik Türkiye için ........ olacaktr.

Avrupa Birlii’ne üyeliin Türkiye için nasl olacana ilikin soruya verilen yantlar yukardaki grafikte sergilenmektedir. lginçtir ki, Türkiye ve
Yunanistan’da yaayan katlmclarn bu konudaki görüleri birbiriyle örtümektedir. Her iki grupta yer alan katlmclarn çounluu, Avrupa Birlii’ne
tam üye olmann Türkiye için olumlu olaca görüündedirler. Türkiye’de
yaayan katlmclarn sahip olduu bu görü, yukardaki üyelik konusunda
sergiledikleri tutumlaryla örtümektedir. Ne var ki, Yunanistan’da yaayan
katlmclarn çounluu (%42,1’i) Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne tam üyeliine onay vermezken Avrupa Birlii’ne tam üye olmann Türkiye için olumlu olacan düünmektedirler. Acaba Yunanistan’da yaayan katlmclar
endieye sevk eden Türkiye’nin tam üyelik durumunda salayaca olumlu
gelimeler midir? Endienin kaynan anlamak için aadaki analizlere
bakmak yararl olacaktr.
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Grafik 9: Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne üye olmas
Avrupa Birlii için ........ olacaktr.
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Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne üye olmasnn Avrupa Birlii için nasl
olacana ilikin soruya verilen yantlar yukardaki grafikte sergilenmektedir. Türkiye ve Yunanistan’da yaayan katlmclarn görüleri bir noktada birbirinden farkllamaktadr. Türkiye’de ve Yunanistan’da yaayan
katlmclarn genel olarak %40,4’ü (Türkiye %39,4 ve Yunanistan %41,9)
Türkiye’nin tam üyeliinin Avrupa Birlii’ne zarar verecei kansndadrlar. Bu noktada her iki ülkede yaayan katlmclarn görüleri örtümektedir. Ne var ki, Türkiye’de yaayan katlmclarn yardan fazlas Türkiye’nin
tam üyeliinin Avrupa Birlii için de yararl olaca kansndadrlar. Oysa
Yunanistan’da yaayan katlmclarn sadece %34,9’u bu noktada olumlu
düünmektedirler. Yukardaki dier sorulara verilen yantlar da göz önüne
alndnda, Yunanistan’da ve Türkiye’de yaayan katlmclarn bir ksmnn önemli bir noktada görü birliinde olduklar görülmektedir. Dahas bu
görü birlii Yunanistan’da yaayan katlmclarn bir ksmnn endiesini
yanstmaktadr; Avrupa Birlii’ne tam üye olmak Türkiye için yararl ama
birlik için olumsuz olacaktr!
Eer katlmclarn dile getirdii bu tespit geçerli ise, o vakit bir yandan üyelik müzakerelerini sürdüren Avrupa Birlii’nin Türkiye’yi üye olarak görmek istemesinin nedeni ne olabilir?
Tablo 38: Avrupa Birlii’nin Türkiye’yi tam üye olarak görmek istemesinin
en önemli nedeni
Ülke

Neden

Toplam

TR

GR

Genç nüfusun fazla olmas

19,4%

1,5%

10,8%

Türkiye’nin cora / stratejik konumu

45,8%

49,3%

47,5%

Türkiye’nin doal kaynaklar

4,2%

16,4%

10,1%

Türkiye’nin büyüyen ekonomik gücü

4,2%

11,9%

7,9%

Türkiye’nin askeri gücü

4,2%

10,4%

7,2%

Türkiye’nin pazar potansiyeli

22,2%

10,4%

16,5%

Toplam

100,0%

100,0%

100,0%

Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.

Avrupa Birlii’nin Türkiye’yi tam üye olarak görmek istemesinin gerekçeleri katlmclara göre farkllk göstermektedir. Yunanistan’da yaayan katlmclar baz nedenlerin daha geçerli olduunu düünmektedir. Örnein,
Türkiye’nin doal kaynaklarnn (%16,4), büyüyen ekonomik gücünün (%11,9)
ve askeri gücünün (%10,4) Avrupa Birlii’nin Türkiye’nin üyeliini isterken
gözettii önemli nedenler olduunu düünenler Yunanistan’da yaayan kat-
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lmclar arasnda daha fazladr. Ancak ne olursa olsun, her iki katlmc grubu da bunlarn dndaki bir nedenin daha önemli olduu görüündedirler.
Genel olarak katlmclarn %47,5’i, Avrupa Birlii’nin Türkiye’yi tam üye
olarak görmek istemesinin en önemli nedeni olarak Türkiye’nin corafi /
stratejik konumu olduu görüünde hemfikirdirler. Gerçekte bu argüman
önemli bir neden olarak gözetilsin ya da edilmesin her iki katlmc grubu da
bu konuda yaygn düzeyde bir kanya sahiptirler. Türkiye’deki tartmalar
etrafnda öne sürülen argümanlardan birisi de Türkiye’nin genç nüfusuna
Avrupa’nn çok fazla ihtiyaç duyduudur. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip
olduu, Türkiye yurttalarnn çounun paylat ortak bir kandr ve bu
bakmdan Türkiye’nin en önemli mitlerinden birisidir. Avrupa’nn en hzl
yalanan ülkesi olarak Türkiye çok yakn zamanda bu görüün bir yanlsama
olduunu anlayacaktr (Arun, 2008).
Yukarda tartlan dier sorular etrafnda bir deerlendirme yapldnda,
bir takm avantajlardan ötürü Avrupa Birlii’nin Türkiye’yi tam üye olarak
görmek istemesinin yannda, Türkiye’de ve Yunanistan’da yaayan katlmclar arasnda tam üyeliin ayn zamanda olumsuz olaca endiesi yaygndr.
O halde bu endienin kayna ne olabilir? Avrupa Birlii için Türkiye’nin
tam üyeliinin olumsuz olaca kans hangi temel argümandan beslenmektedir? Acaba Yunanistan’da yaayan kimi katlmclarn yukarda Bulgaristan için dile getirdikleri endie, refahn paylalaca endiesi, Türkiye’nin
Avrupa Birlii’ne üyeliine kar tutum alan tarafn temel endiesi midir?
Tablo 39: Türkiye’nin AB’ye girmesini güçletirecek en önemli etmen
Ülke

Neden

TR

GR

Toplam

Türkiye ekonomisinin kötü durumu

8,7%

12,1%

10,4%

Türkiye’nin az gelimi bir ülke olmas

8,7%

6,1%

7,4%

Çok sayda Türk vatandann, Avrupa’ya göç edebilecek
olmasndan duyulan korku

15,9%

12,1%

14,1%

Kalabalk nüfusu sebebiyle Türkiye’nin AB kararlarn
daha fazla etkileyebilecek olmasndan duyulan korku

36,2%

12,1%

24,4%

Türkiye’nin Müslüman olmas

13,0%

3,0%

8,1%

Türkiye’nin demokrasi ve insan haklar alanndaki
eksiklikleri

13,0%

40,9%

26,7%

4,3%

13,6%

8,9%

100,0% 100,0%

100,0%

Kbrs sorunu
Toplam

Ülkeler arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vardr.
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Türkiye’de yaayan katlmclar için, Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne girmesinin önündeki en önemli engel kalabalk nüfusu sebebiyle Türkiye’nin
Avrupa Birlii kararlarn daha fazla etkileyebilecek olmasndan duyulan korkudur. Türkiye’deki katlmclarn %36,2’si bu görüün yaygn olduunu
düünmektedirler. Oysa, Yunanistan’da yaayan katlmclar temel engelin
Türkiye’nin demokrasi ve insan haklar alanndaki eksiklikleri olduunu belirtmektedirler (%40,9). Bununla birlikte, Türkiye’deki katlmclar
Kbrs sorunun bir engel olarak çok önemli olmadn düünürken (%4,3),
Yunanistan’daki katlmclar için önemli nedenlerden birisi Kbrs sorunudur (%13,6). Bu haliyle deerlendirildiinde, Avrupa Birlii’nin içinde olan
bir ülke olarak Yunanistan’daki katlmclarn temel endiesi demokratikleme konusudur.
Ne var ki, ekonomik nedenleri de bir araya topladmzda bunlarn hiç
de azmsanmayacak derecede önemli etkenler olduu anlalmaktadr.
Yunanistan’da yaayan katlmclarn %30,3’ü Türkiye ekonomisinin kötü
durumu, Türkiye’nin az gelimi bir ülke olmas ve çok sayda Türk vatandann, Avrupa’ya göç edebilecek olmasndan duyulan korku gibi ekonomik temelli
etmenlerin de etkili olduunu düünmektedirler. Türkiye’de yaayan katlmclarn %33,3’de Yunanistan’daki yatlaryla bu ortak kany paylamaktadr. Burada, dikkat çekici bir baka nokta ise, Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne
hiçbir zaman kabul edilmeyeceini dile getiren akmn ana argümanlarndan
birisi olan Türkiye’nin Müslüman olmas meselesidir. Türkiye’de yaayan
katlmclarn %13’ü bu argümann Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne tam üyelii tartmas srasnda bir karl olduunu düünürken, Yunanistan’da
yaayan katlmclarn sadece %3’ü Türkiye’nin Müslüman olmasnn bir
engel olacan belirtmitir. Ksaca deerlendirildiinde, katlmclarn
geneli ekonomik nedenlerin Türkiye’nin tam üyeliini engelleyecei görüünde birleirken, dier argümanlar etrafnda benzer alglara sahip deildirler. Çou zaman olduu gibi, katlmclarn önemle vurguladklar argümanlarn içerii biraz da onlarn kim olduklaryla, kendilerini nasl ifade ettikleriyle ilgilidir. Bu anlamda, her iki tarafn da gösterecei empati, dierinin
endiesini daha iyi anlamaya ve bu endieyi giderecek admlarn atlmasn
salamaya yönelik giriimlerin de zeminini oluturacaktr.
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Ekler
EK A: Davet Mektubu

Bu proje AB tarafndan fonlanmaktadr.
This project is funded by the EU.

SOLUTION TIME for EMPLOYMENT PROBLEM
“STHDAM SORUNU için ÇÖZÜM ZAMANI”
Deerli Genç Arkadalar;
Bu e-posta vastasyla sizleri STEP Projesi kapsamnda gerçekleecek olan
Çaltaylara davet ediyoruz.
STEP (Solution Time for Employment Problem) Projesi, e finansman Avrupa
Birlii tarafndan salanan ve Avrupa Birlii Genel Sekreterlii tarafndan
yürütülmekte olan “AB ve Türkiye Arasndaki Sivil Toplum Diyalou’nun
Gelitirilmesi Program” kapsamnda hibelendirilen bir Gençlik Projesi’dir.
STEP, “stihdam Sorunu için Çözüm Zaman” bal altndaki bir dizi faaliyet örgütlenmesidir. Proje düüncesi, sürekli istihdam edilebilirlik ümidinden yoksun bir neslin toplumsal kalknmann önünde ciddi bir engel
olduu ve bu sorunun almasnn bir toplumsal sorumluluk gerektirdii
olgusu üzerine gelitirilmi ve Türkiye, Yunanistan ve dier tüm AB ülkelerindeki Gençlik STK’lar arasnda sürdürebilir bir diyalog oluturmak, bilgi
ve deneyim paylamn tevik etmek ve AB ve Ulusal düzeyde Genç stihdam Politikalar ve Sorunlarna yönelik olarak çözüm önerilerinin gelitirilmesine olanak salamak amaçlanmtr.
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STEP, kapsamnda AB Genç stihdam Politikalarnn yansra Avrupa
Deerleri ve Öncelikleri, AB Gençlik Politikalar, Çok-Kültürlülük, Aktif
Vatandalk ve Bireysel Geliim Programlarnn bulunduu, AB Gençlik
Program ve Frsatlar hakknda bilgilendirmelerin de yaplaca bir Çaltay
program sunmaktadr. STEP Çaltaylarna katlm ücretsizdir ve 18-28 yalar arasnda olup, Sivil Toplum Kurulular ve/veya örenci topluluklarnda
yer alm ya da halihazrda yer almakta olan tüm gençlere açktr.
2009 ylna girmemiz ile balayacak ve Türkiye ve Yunanistan’da 100’er
gencin katlmyla gerçekleecek Çaltaylar, Ocak, ubat ve Mart aylarnda, oluturulacak 4 ayr grup için 4’er gün sürecek biçimde düzenlenecektir.
Çaltaylarmz sonrasnda katlm sertifikalarn alacak olan katlmclarmzdan baarl 8 genç STEP Projesi’nin stanbul’da düzenlenecek olan
Uluslararas Konferansnda davetlimiz olarak yeralacak ve iki kültürün
bulumasnn temsilcileri olarak STEP projesinin Nihai Bildirisini açklama
ve seslerini duyurma frsat bulacaklardr.
Siz deerli gençleri STEP Çaltaylarnda aramzda görmekten mutlu olacamz bildirir, snrl sayda katlmcya imkan veren STEP Çaltaylarnda yer almak için öncelikle step.bpw-turkey.org adresinden eriebileceiniz E-diyalog platformuna katlmnz rica ederiz. Katlm talebinizi bu
E-diyalog platformunda yer alan formu doldurarak iletebilirsiniz. Çaltay
Program ve Takvimi hakknda daha detayl bilgiye yine bu adresten ya
da aada verilen iletiim bilgilerini kullanarak da eriebilirsiniz. lginizi
umut ediyor, Çaltaylarmzda görüene dein hoça kalmanz diliyoruz.
Sayg ve sevgilerimizle,
STEP Proje Ekibi
letiim için; e-posta: step@bpw-turkey.org
tel: 0090 312 4379896 (Türkiye irtibat kiisi: Ekrem Ayalp)

Business and Professional
Women Association
Turkey Club

AB ve Türkiye arasndaki Sivil Toplum
Diyalounun Gelitirilmesi Projesi
Promotion of Civil Society Dialogue
between EU and Turkey Project
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Balkan Amfiktionia
Association of Young People
of Balkan Countries

Bu proje Avrupa Birlii Genel
Sekreterlii tarafndan yürütülmektedir.
This project is implemented by the
Secretariat General for EU Affairs.

Bu projenin sözleme makam Merkezi
Finans ve hale Birimi’dir.
The Contracting Authority of this project is
Central Finance and Contracts Unit.
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EK B: Sorukad

STHDAM SORUNU ÇN ÇÖZÜM ZAMANI
SOLUTION TIME FOR EMPLOYMENT PROBLEM
(STEP)
SORUKAIDI

Görüme tarihi

:........./........./...........

Görüme Yeri

:..........................................................................

Görüülen kiinin mail adresi :..........................................................................

ANKET NO:
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Deerli Katlmc,
Bu aratrmann amac genel olarak Türkiye ve Yunanistan’daki gençlik
örgütleri arasnda sürdürülebilir bir diyalog oluturmak ve Avrupa Birlii ve
ulusal düzeydeki Genç stihdam Sorun ve Politikalaryla ilgili olarak bilgi ve
çözüm önerilerinin paylamn salamak üzere gerçekletirilmesi planlanan
bir projeye geçerli ve güvenilir bilgileri salamaktr.
Bu çalmamzda, kendinize, yaadnz çevreye, kültüre, Avrupa Birlii politika ve programlarna yönelik olarak özellikle sizlerin fikirlerinize
bavurmak istiyoruz. Sizin içten cevaplarnz, var olan durum hakkndaki
bilgimize çok önemli katklar salayacaktr. Bu sayede, bireysel kapasitelerin, katlmc deerlerin ve Avrupa Birlii‘nin Genç stihdam ve ÇokKültürlülük Politikalar, Avrupa Deerleri ve Öncelikleri ve ‘Avrupa Vatandal’ konularnda veriler derlenecek ve gençlerin farkndalklarnn artrlmas amac dorultusunda mevcudun tespiti yaplarak gençlere sunulacak
eitimlerin katksnn ölçülmesi mümkün olacaktr.
Sizlerin yardmyla elde edeceimiz geçerli ve güvenilir bilgiler projenin
uygulanmasnda srasnda bizlere yol gösterecektir. Dolaysyla vereceiniz
samimi cevaplar, koullar daha doru olarak örenmemizi salayacak ve bu
projenin ülkemiz için baarl bir etki yaratmasnda oldukça önemli olacaktr.
Kendinizi tanmlayan cevaplar vererek, sadece içinde bulunduunuz durumu anlatrsanz memnun oluruz.
Anket uygulanmas yaklak olarak 15 dakikanz alacaktr.
Deerli zamannzn bir ksmn ayrdnz için teekkür ederiz.

Aratrma Ekibi
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I. KSEL BLGLER
A. DEMOGRAFK ÖZELLKLER
A1. Cinsiyetiniz nedir?
1. (....) Kadn
2. (....) Erkek
A2. Kaç yandasnz

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

A3. Doduunuz ilin ad: ......................................
A4. Aileniz Ankara’da ehir merkezinde mi oturuyor?
1. (....) Evet (LÜTFEN A6. SORUYA GEÇNZ)
2. (....) Hayr
A5. Hayr ise aileniz nerede oturuyor?
1. (....) Ankara’nn bir ilçe ya da kasabasnda
2. (....) Ankara’nn bir köyünde
3. (....) Baka bir ehirde, ehir merkezinde
4. (....) Baka bir ehrin ilçe ya da kasabasnda
5. (....) Baka bir ehrin bir köyünde
6. (....) Yurt dnda (Lütfen ülke adn yaznz:....................................)
A6. Kendinizin, einizin/partnerinizin, anne ve babanzn örenim
durumunu aadaki tablodan iaretler misiniz?
Eim Düzeyi

Kendiniz

Anne Baba E/Partner

1. Okuma yazma bilmiyor.
2. Okuma yazma biliyor, ama ilkokulu
birmemi.
3. lkokul mezunu.
4. Ortaokul mezunu
5. Lise mezunu
6. Yüksekokul mezunu
7. Üniversite örencisi
8. Üniversite mezunu
9. Master/Doktora

A7. Eitiminizi tamamladnzda kaç yandaydnz?
.................
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A8. Evlilik durumunuz
1. (....) Hiç evlenmediniz
2. (....) Evli ve einizle yayorsunuz
3. (....) Evli ama einden ayr yayorsunuz
4. (....) Einiz öldü
5. (....) Einizden ayrldnz

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

B.  VE STHDAM
B1. u anda çaltnz bir iiniz var m? ...................
1. (....) Evet (LÜTFEN B3 SORUYA GEÇNZ)
2. (....) Hayr
B2. Eer çalmyorsanz, çalmama nedeniniz nedir?
1. (....) Örenci
(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)
2. (....) Engelli

(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)

3. (....) Hasta

(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)

4. (....) Hamile

(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)

5. (....) htiyac yok (baka yerden geliri var)
(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)
6. (....)  aryorum/ bulamyorum
(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)
7. (....) Dier (Lütfen belirtiniz……………… …)
(LÜTFEN B6 SORUYA GEÇNZ.)
B3. u anki iinizi kaybetseniz, ona e bir i bulabilir misiniz?
1. (....) Kolayca bulurum ................................
2. (....) Zor bulurum
3. (....) Pratik olarak imkansz
B4. inizdeki statünüz nedir?
1. (....) Ücretli/maal
2. (....) veren
3. (....) Kendi iinde
4. (....) Aile iinde ücretli
5. (....) Aile iinde ücretsiz
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B5. iniz nedir? (Lütfen nerede çaltnz ve tam olarak ne yaptnz
belirtin. Örnek: Milli Eitim Bakanlnda memur veya özel irkette
muhasebeci)
.................................................................................................................................
B6. Aylk net geliriniz ne kadardr?
Miktar..................................TL
B7. Gelirinizin büyük bir ksmn nereden elde ediyorsunuz?
1. (….) Halen çaltm iimden
2. (….) sizlik ya da sosyal güvenlik yardmndan
3. (….) Eitim burslarndan
4. (….) Akrabalar ya da partnerimden/eimden
5. (….) Enformal sektörde çalarak
6. (….) Dier (Lütfen belirtiniz.....................................)
B8. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluuna bal msnz?
Sosyal güvenceniz var m?
1. (....) Evet
2. (....) Hayr
B9. Babanzn imdiki ii nedir? (Lütfen nerede ve bizzat ne i yaptn
belirtiniz. Örnek: Milli Eitim Bakanl’nda müdür yardmcs,
Fiskobirlik’te muhasebe memuru, çalmyor/isiz gibi)
...................................................
B10. Annenizin imdiki ii nedir? (Lütfen nerede ve bizzat ne i yaptn
belirtiniz. Örnek: Milli Eitim Bakanl’nda müdür yardmcs,
Fiskobirlik’te muhasebe memuru, çalmyor/isiz gibi)
...................................................
B11. Kendinizi maddi durumunuz bakmndan aadaki genel gruplardan
hangisine dahil edersiniz?
1. (....) Zengin
2. (....) Ortann üstü
3. (....) Orta halli
4. (....) Ortann alt
5. (....) Fakir
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B12. Eer i bakyor/aryor olsanz ülkenizde i bulamamanz önündeki en
önemli engel ne olurdu?
1. (….)  bulamam çünkü okulda gerekli ve
uygun mesleki eitim alamadm
2. (….)  bulamam çünkü yeterli staj olana yoktur
3. (….)  bulamam çünkü yeterli pratik deneyimim/tecrübem yoktur
4. (….)  bulamam çünkü ülkemde i frsat yoktur
5. (….) Dier (lütfen belirtiniz ..........................................)
6. (….) Herhangi bir güçlük yaamadan i bulurdum
B13. Sizce ülkenizde herhangi birinin i bulabilmesi için en önemli destei
ona kim/hangi kurum sunabilir?
1. (….) Üniversite
2. (….)  bulma kurumlar
3. (….) Gençlik organizasyonlar
4. (….) Sosyal hizmetler5. (….) Firmalar
6. (….) Arkada/Aile/Yaknlar
7. (….) Dier (lütfen belirtiniz ..........................................)
8. (….) Hiçbiri
B14. Eer yurtdnda çalmak isteseydiniz sizin için en önemli zorluk ne
olurdu?
1. (….) Nasl i bulacam bilemezdim
2. (….) Yabanc dil bilmediim için güçlük yaardm
3. (….) Maddi gücüm yetmezdi
4. (….) dari zorluklar yaardm
5. (….) Sahip olduum mesleki ve
eitsel dereceyi tantmakta güçlüm yaardm
6. (….) Dier (lütfen belirtiniz ..........................................)
7. (….) Herhangi bir zorluk yaamazdm
8. (….) Yurtdnda çalmay düünmüyorum
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B15. siz kalrsanz/isiz kaldnzda aadakilerden hangisini
yaparsnz?
1. (….) Bulduum ilk ii koulsuz kabul ederim
2. (….) Bir takm artlar dahilinde (sabit ve iyi maal gibi)
bulduum ii kabul ederdim
3. (….) Gönüllü ilere ya da ücret karl olmayan
sosyal ilere katlrdm
4. (….) Kendi iimi kurmay denerdim
5. (….) Gelirimi beyan etmek zorunda kalmadm
enformal iler yapardm
6. (….) Mesleki eitim/formasyon alrdm
7. (….) Kendime en uygun ii aramaya devam ederdim
8. (….) Dier (lütfen belirtiniz ..........................................)
B16. Kendinize uygun bir i bulmanz kolaylatracak en iyi unsur/özellik
aadakilerden hangisi olurdu?
1. (….) Yabanc dil bilgisi
2. (….) Biliim, bilgisayar ve iletiim teknolojileri becerisi
3. (….) Yöneticilik yetenei ve i yaam bilgisi
4. (….) letiim ve takm çalmas becerisi
5. (….) yi bir görünüm
6. (….) Mesleki eitime sahip olma
7. (….) Dier (lütfen belirtiniz ..........................................)
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C. SOSYOKÜLTÜREL BLGLER
C1. Lütfen aadaki tabloda yer alan sorular yantlaynz.
No

Soru

C1.1

Avrupa Birlii üyesi ülkelerde yaayan yakn akrabalarnz var
m?

Hayr

Evet

C1.2 Hiç bir Avrupa Birlii üyesi ülkeye gi niz mi?
C1.3

mkannz olsa Avrupa Birlii üyesi bir ülkede yaamak ister
miydiniz?

C1.4

Frsanz olsa herhangi bir Avrupa Birlii üyesi ülkesinde
çalmaya gider miydiniz?

C2. u an herhangi bir dernek, vakf ya da kuruluun üyesi misiniz?
No

Organizasyon

C2.1

Sendika

C2.2

Siyasi par

C2.3

Oturduunuz muhitle ilgili bir dernek veya vakf

C2.4

Çevre ile ilgili bir dernek veya vakf

C2.5

Yardm dernei veya vak

C2.6

Dini bir dernek veya vakf

C2.7

Kültürel (Tiyatro veya müzik gibi) bir dernek veya vakf

C2.8

Spor veya elenme amaçl bir dernek veya vakf

C2.9

Dier (Lü en belirniz)………………..

C2.10

Hiçbir dernee, vakfa veya kurulua üye deilim

Üye

Üye Deil

C3.Yurttalarn politika üretenlere seslerini duyurmak için siyasi
yaama katlmalarnn farkl yollar vardr. Bu amaçla geçtiimiz yl
aadakilerden hangisini/hangilerini gerçekletirdiniz?
No

Konu

C3.1 Siyasi bir par ya da faaliyet grubuna çalmak?
C3.2 Bir sendikann içinde akf olarak yer almak?
C3.3 Bir Sivil Toplum Kuruluunda akf olarak çalmak?
C3.4 mza toplamak ya da bir dilekçeye imza atmak?
C3.5 Genel bir gösteri ya da minge kalmak?
C3.6
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bildirmek?
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Evet

Hayr

C4. Son genel seçimlerde oy kullandnz m?
1. (....) Evet
2. (....) Hayr
3. (....) Oy verme hakkm yok .................................
D. TOPLUMUN NTEL
D1. Yaadnz toplumda aada bahsedilen özgürlüklerden, haklardan,
frsat eitliklerinden ve güvencelerden ne kadar gerçeklemitir?
No

Özgürlüklerden, haklardan,
rsat eitlikleri

D1.1

Siyasete kalma özgürlüü

D1.2

Mesleini seçebilme özgürlüü

D1.3

Çevrenin korunmas.

D1.4

Özel mülkiyen korunmas

D1.5

Zenginliin eit ve adil dalmas

D1.6

Kadn erkek eitlii

D1.7

Kökene baklmakszn rsat
eitlii

D1.8

Her yerde ve her zaman serbest
konuma özgürlüü

D1.9

Din ve vicdan özgürlüü

D1.10

Suçtan korunma

D1.11

Sosyal güvenlik

D1.12

hyac olanlar ve yoksullarla
dayanma

D1.13

 bulma ans

Hiç
gerçeklememi

Pek
gerçeklememi

Oldukça Tamamen
gerçek- gerçeklemi
lemi
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D2. Genel olarak sosyal güvenlik sistemi ad verilen, ülkenizdeki salk,
isizlik ve emeklilik sigortalarnn durumundan ne derece memnunsunuz?
Tamamen memnunum 10 (.…)
9 (.…)
8 (.…)
7 (.…)
6 (.…)
5 (.…)
4 (.…)
3 (.…)
2 (.…)
1 (.…)
Hiç memnun deilim 0 (.…)
D3. Anne-babalarnnki ile karlatrldnda günümüz gençliinin yaam
standard için aadakilerden hangisi söylenebilir?
1. (.…) Daha düük
2. (.…) Ayn
3. (.…) Daha yüksek
D4. Bugün Avrupa Birlii ülkelerinde yaam artlar birbirinden çok
farkldr. Lütfen aadaki ülkeler için verilen sütunlar kullanarak bu
konudaki ahsi deerlendirmenizi belirtiniz. Önce, sveç’teki yaam
artlarnn düzeyini belirtiniz; sonra dier ülkeleri sveç ile karlatrarak
yaam artlarn deerlendiriniz.
sveç
çok iyi
yaam
artlar

çok kötü
yaam
artlar
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Türkiye Yunanistan

spanya

Bulgaristan Almanya

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0
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II. YAANILAN TOPLUMA BAKI, ALGILANAN REFAH VE
DEERLER
E. DEERLER
E1. Bir insan, sosyal yaama dahil olacan ve bütünleebileceini veya
dlanabileceini hissedebilir. Size göre aadaki noktalar, sosyal yaama
dahil olmada ve bütünlemede ne kadar önemlidir?
No

Konu

E1.1

Saygn bir ite olmak

E1.2

Birinin çalma kapasitesinin
snrlandrlmamas veya
engellenmemesi

E1.3

Bilgisayar kullanabilme

E1.4

Yabanc bir dili iyi bilme

E1.5

Sürücü ehliyetine sahibi olma

E1.6

Mesleki eitime sahip olma

E1.7

Arkadalar olma

E1.8

Sürekli bir hastalnn ya da
sakatllnn olmamas

E1.9

Aile ve çocuk sahibi olma

E1.10

Gönüllü faaliyetlere katlma

E1.11

Politik faaliyetlere katlma

E1.12

Yüksek örenime sahip olma

E1.13

Türkiye vatanda olma

E1.14

Kendi gelirinin olmas

Çok
Önemli
önemsiz deil

Önemli

Çok
önemli
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Kendimi dünya vatanda olarak görüyorum

E2.2

Kendimi Avrupa Birlii’nin bir parças olarak
görüyorum

E2.3

Kendimi içinde yaadm toplumun bir parças
olarak görüyorum.

E2.4

Kendimi Türk halknn bir parças olarak
görüyorum.

E2.5

Kendimi bamsz bir birey olarak görüyorum

Kesinlikle
kalyorum

E2.1

Kalyorum

fade

Ne kalyorum ne
kalmyorum

No

Kalmyorum

Hiç kalmyorum

E2. nsanlar kendilerine ve yaadklar dünyayla olan ilikilerine
ilikin farkl görülere sahiptirler. Bunlardan bazlar aadaki tabloda
gösterilmektedir. Lütfen bu görülere ilikin tutumunuzu belirtiniz.

E3. Aada farkl gruplara duyduunuz güven hakknda bir kaç soru
bulunmaktadr. Lütfen aada belirtilen bu gruplara ne kadar güven
duyduunuzu belirtiniz.
No

Gruplar

E3.1

Kendi aileme

E3.2

Kendi komularma

E3.3

Kiisel olarak tandm
insanlara/arkadalarma

E3.4

lk kez tanm insanlara

E3.5

Baka dinden olan
insanlara

E3.6

Baka milliye en olan
insanlara
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E4. Aadaki listede birbirlerinden farkl gruplar bulunmaktadr.
Bunlardan hangisinin/hangilerinin komunuz olmasn tercih etmezsiniz?
No

Gruplar

E4.1

Uyuturucu bamllar

E4.2

Farkl etnik kökenden olan insanlar

E4.3

AIDS olan insanlar

E4.4

Göçmen/yabanc içiler

E4.5

Homoseksüeller

E4.6

Farkl dinden olan insanlar

E4.7

Alkolikler

E4.8

Birlikte yaayan ancak evli olmayan çiler

E4.9

Farkl bir dili konuan insanlar

Tercih etmem

Fark etmez

E5. Ülke sorunlarnn çözüme kavuturulmasnda aadakilerden
hangilerinin katks olabilir? Ülke sorunlarnn çözüme kavuturulmasnda
aadakilerden hangisine/hangilerine daha fazla güven duyarsnz?
No

Gruplar

E5.1

Dini liderler / cemaatler

E5.2

Ordu

E5.3

Medya

E5.4

STK

E5.5

Sendikalar

E5.6

Polis

E5.7

Mahkemeler

E5.8

Hükümet

E5.9

Siyasi parler

E5.10

Meclis

E5.11

Aydnlar

E5.12

Çkar gruplar (TUSAD, MÜSAD, vs.)

E5.13

Avrupa Birlii

Hiç

Biraz

Çok

Tamamen
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E6.2

 bulmak zorlanda, iverenler göçmen
içilere göre Türk içilere öncelik vermelidir

E6.3

 bulmak zorlanda, iverenler gençlere
öncelik vermelidir

Tamamen
kalyorum

 bulmak zorlanda, iverenler erkeklere
öncelik vermelidir

Kalyorum

E6.1

Ne kalyorum Ne
kalmyorum

fade

Kalmyorum

No

Kesinlikle
kalmyorum

E6. Lütfen aadaki ifadelere ne düzeyde katldnz belirtiniz.

III. AVRUPA BRL’NE LKN BLG, ALGI VE
BEKLENTLER
F. AVRUPA BRL’NE LKN BLGLER
F1. AB’ye ilikin bilgilere en çok hangi kaynaktan ulayorsunuz?
No

Kaynaklar

F1.1

Televizyon

F1.2

Radyo

F1.3

Gazete

F1.4

Okul

F1.5

Arkada çevrem

F1.6

Ailem

F1.7

Seminer, Konferanslar, çaltaylar, vb

F1.8

nternet

F1.9

lgili yaynlar

F1.10

Dier (Lü en belirniz) ...........................
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Hiç

Biraz

Çok

Tamamen

F2. AB’ye ilikin bilgilere en çok hangi yolla ulamak istersiniz? En çok
tercih ettiiniz ilk 3 yolu önem srasna göre belirtiniz.
Kaynak

En
önemli

kinci
önemli

Üçüncü
önemli

F2.1. Radyo ve Televizyonda konu ile ilgili özel
programlar hazrlanmal
F2.2. Bizzat yetkililer gelip anlatmal
F2.3. Okullarda bu konuda dersler verilmeli
F2.4. Gazete ve dergilerde bilgilendirme köeleri
yaymlanmal
F2.5. Konferans, seminer ve kurslar düzenlenmeli
F2.6. nterne e AB ya da hükümet yetkililerince web
sayfalar hazrlanmal
F2.7. lgili yaynlar
F2.8. Dier (Lü en belirniz)............................................

F3. AB konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz? Lütfen bilgi düzeyinizi 0 ile
10 arasnda bir puan vererek deerlendiriniz.
Çok iyi biliyorum
10 (.…)
9 (.…)
8 (.…)
7 (.…)
6 (.…)
5 (.…)
4 (.…)
3 (.…)
2 (.…)
1 (.…)
Hiç bilgim yok
0 (.…)
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F4. Lütfen aada yer alan ifadelere ilikin fikrinizi belirtiniz.
No

fadeler

Doru

F4.1

Avrupa Birlii bayrann rengi mavidir ve üzerinde sar
yldzlar vardr.

F4.2

Türkiye Avrupa Birlii üyesidir.

F4.3

Avrupa Birlii’nin bir parlamentosu vardr ve her ülke
seçimle nüfusu orannda bu parlamentoda temsil edilir.

F4.4

Avrupa Birlii parlamentosu Paris’tedir.

F4.5

Avrupa Birlii’ne üye ülke says 12’dir.

F4.6

Amerika Birleik Devletleri Avrupa Birlii üyesidir.

F4.7

Avrupa Birlii’ne üye ülkelerin bayra deimektedir, yerine
Avrupa Birlii’nin bayra kullanlmaktadr.

F4.8

Avrupa Birlii’nin para birimi dolardr.

F4.9

Yunanistan Avrupa Birlii üyesidir.

F4.10

Avrupa Birlii’ne üye ülkelerin para birimi deimektedir,
yerine Avrupa Birlii’nin para birimi kullanlmaktadr.

Yanl

F5.Aada belirtilen konular, referans belgeler ve programlar hakknda ne
düzeyde bilgi sahibisiniz? Lütfen bilgi düzeyinizi 0 ile 10 arasnda bir puan
vererek deerlendiriniz.
10= Çok iyi biliyorum; 0= Hiç bilgim yok
No

10 9

F5.1

Avrupa Birlii’nin gençlik
polikalar hakknda

F5.2

Türk devlenin gençlere dair
faaliyetleri konusunda

F5.3

Lisbon Stratejisi

F5.4

Beyaz Belge

F5.5

Akf Gençlik Program

F5.6

Avrupa Gençlik Pak

F5.7

Akf vatandalk

F5.8

Gençlik Polikalar alannda
Açk Koordinasyon
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6

5

4

3

2

1

0

F6. Aadaki programlardan hangisi AB tarafndan özel olarak gençler için
finanse edilen ve Ulusal Ajans tarafndan yürütülen bir programdr?
1. (….) Leonardo da Vinci
2. (….) Erasmus
3. (….) Comenius
4. (….) Grundtvig
5. (….) Youth in Action
F7. 2001 ylnda Avrupa Birlii (Avrupa Komisyonu) gençlik sorunlarn
çözmek üzere bir dizi program üzerinde anlamaya varmtr. Aada bu
sorunlardan bazlar sralanmaktadr. Size göre gençliin önünde duran en
önemli sorun aadakilerden hangisidir?
1. (….) Eitim
2. (….) Mesleki eitim
3. (….) Sosyal dlanma
4. (….) sizlik
5. (….) Yoksulluk
6. (….) Aile ve i yaamnn uyumlatrlmas
F8. Baz insanlar gençliin sorunlarn Avrupa Birlii’nin, bazlar Sivil
Toplum Kurulularnn ve dierleri ise Hükümetin çözmesi gerektiine
inanrlar. Siz aada belirtilen sorunlardan hangilerini Avrupa Birlii’nin,
hangilerini STK’lerin ve hangilerini Hükümetin çözmesi gerektiini
düünüyorsunuz?
No
F8.1
F8.2
F8.3
F8.4
F8.5
F8.6
F8.7
F8.8
F8.9

Sorunlar
Gençlerin eimde karla sorunlar
Gençlerin eimlerini yarda brakmalarn
Gençlerin eim, ararma vb konular için
dier AB ülkelerine gidebilme olanan
Mesleki eimi
Sosyal dlanmay
Gençlerin igücü piyasalarna
entegrasyonunu
Yoksulluu
Kadnlara ve kz çocuklarna kar gösterilen
ayrmcl
sizlii

Hükümet

STK

Avrupa Birlii

F9. Bu gün AB’ye üye kaç ülke vardr?
Say ......................
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G. AVRUPA BRL’NE DAR ALGILAR
G1. Avrupa Birlii’nin yapsn göz önüne aldnzda Avrupa Birlii’ni en
iyi aadakilerden hangisi tanmlar?
1. (....) Ekonomik birlik
2. (....) Siyasi birlik
3. (....) Sosyal/kültürel (dini, toplumsal vb) birlik
G2. Türkiye kültürel olarak daha çok ................ (Lütfen aadaki
seçeneklerden yalnzca birini iaretleyerek cümleyi tamamlaynz)
1. (….) bir Avrupa ülkesidir
2. (….) bir Asya ülkesidir
3. (….) bir Akdeniz ülkesidir
.......................................
4. (….) bir Ortadou ülkesidir
5. (….) Dier. (Lütfen Belirtiniz) .......................................
G3. Sizce AB’nin Türkiye’yi tam üye olarak görmek istemesinin en önemli
nedeni aadakilerden hangisidir?
1. (….) Genç nüfusun fazla olmas
2. (….) Türkiye’nin corafi/jeostratejik konumu
3. (….) Türkiye’nin doal kaynaklar
4. (….) Türkiye’nin büyüyen ekonomik gücü
5. (….) Türkiye’nin askeri gücü
6. (….) Türkiye’nin pazar potansiyeli
G4. Sizce “Avrupa vatanda olmak” aadakilerden hangileriyle ilgilidir?
No

lgilidir

G4.1

stenildii zaman AB üyesi herhangi bir ülkeye
gidebilme hakk ile

G4.2

AB üyesi herhangi bir ülkede çalma hakk ile

G4.3

AB üyesi ülkelerde ikamet edenlerin o ülke
uyruundan olmasalarda yerel seçimlerde seçme ve
seçilme hakkna sahip olmas ile

G4.4

AB’nin her yerinde salk ve sosyal yardmdan
faydalanma ile

G4.5

Herhangi bir AB üyesi ülkede eim hakk ile
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lgili deildir

G5. Avrupa Birlii’nin insanlar için ne ifade ettiine dair aada bir takm
ifadeler bulunmaktadr. Bunlar düündüünüzde Avrupa Birlii sizin için
ne ifade etmektedir?
No

Konu

Evet

G5.1

AB tek bir Avrupa Devle’ni ifade etmektedir

G5.2

AB, Avrupa’nn herhangi bir yerine yolculuk ve herhangi bir
yerinde eim ve çalma özgürlüünü ifade etmektedir

G5.3

AB, ekonomik koullar gelirmenin bir aracdr

G5.4

AB yur alk haklarnn korunmasnn bir aracdr

G5.5

AB, fazla bürokrasi, zaman ve para kaybn ifade etmektedir

G5.6

AB, kültürel kimliimizi ve çeitliliimizi kaybetme riskini ifade
etmektedir

Hayr
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H. AVRUPA BRL’NE LKN BEKLENTLER
H1. Türkiye Avrupa Birlii’ne üye olduktan sonra aadaki konularda ne
yönde bir deiim olacan düünüyorsunuz?
No

Konu

H1.1

sizlik

H1.2

Eitsiz gelir dalm

H1.3

Etnik ayrmclk

H1.4

Köktendincilik

H1.5

Terör

H1.6

Ahlaki deerlerde yozlama

H1.7

Uyuturucu bamll

H1.8

Çarpk Kentleme/ betonlama/
gecekondulama

H1.9

Bölgeler aras eitsizlik

H1.10

Çevre kirlilii

H1.11

Eimdeki sorunlar

H1.12

Devlet hizmetlerinde (salk, sosyal güvenlik,
adalet) yetersizlik

H1.13

Rüvet/yolsuzluk

H1.14

Din ve mezhep ayrmcl

H1.15

Mafya oluumlar/illegal örgütlenmeler

H1.16

Medyann kalitesi

H1.17

Toplumsal iddet

H1.18

shdamda rsat eitlii

H1.19

Cinsiyet ayrmcl

H1.20

Dier (Lü en belirniz) .................................
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Artar

Deimez

Azalr

H2. Size göre Türkiye’nin AB’ye girmesini güçletirecek en önemli etmen
nedir?
1. (….) Türkiye ekonomisinin kötü durumu
2. (….) Çok sayda Türk vatandann, Avrupa’ya göç edebilecek
olmasndan duyulan korku
3. (….) Kalabalk nüfusu sebebiyle Türkiye’nin AB kararlarn
daha fazla etkileyebilecek olmasndan duyulan korku
4. (….) Türkiye’nin Müslüman olmas
5. (….) Türkiye’nin az gelimi bir ülke olmas
6. (….) Türkiye’nin demokrasi ve insan haklar alanndaki
eksiklikleri
7. (….) Kbrs sorunu
8. (….) Dier (Lütfen belirtiniz).....................................
Aadaki cümleyi altnda verilen klardan hangisiyle tamamlarsnz?
H3. Avrupa Birlii’ne üyelik Türkiye için...............
1. (....) olumsuz olacaktr.
2. (....) bir ey deitirmeyecektir.
3. (....) olumlu olacaktr.
H4. Türkiye’nin Avrupa Birlii’ne üye olmas AB için...............
1. (....) olumsuz olacaktr.
2. (....) bir ey deitirmeyecektir.
3. (....) olumlu olacaktr.
H5. Yarn bir referandum/halk oylamas yaplsa Türkiye’nin Avrupa Birlii
üyelii konusunda oyunuz ne olurdu?
1. (....) Evet
2. (....) Hayr
3. (....) Bo
H6. Size göre u anda ülkenizin en önemli sorunu nedir?

H7. AB’ye tam üyeliin sizin hayatnzda ne gibi bir deiiklik yaratacan
düünüyorsunuz?
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Duration and action plan

5. c. Final Report

5. b. External
Financial Evaluation
Report

5. a. Internal
Evaluation Reports

5. Monitoring
and Evaluation
Activities

4. d. International
Conference

4. c. Publishment of
Booklet

4. b. Preparation of
Booklet

4. a. Brochures and
Posters

4. Dissemination
Activities

3. c. Lobbying
Activities

3. b. Creation of
E-Platform

3. a. Preparation of
Web-Page

3 Sustainibility
Activities

2. c. Training
Performance
Evaluation

2. b. Training
Seminars

2. a. Finalization of
Training Curricula

2. Training Activities

1. f. Pre-study on
Training Methodology
and Curricula

1. e. Preparation of
„Good Citizenship„
Module of Training
Curricula

1. b. Researching
EU Youth and
Employment Policies
1. c. Preparation
of Current Situation
Report
1. d. Visit of Greek
Partner to Turkish
Project Team and
Preparation of
Comparative Report

1. a. Coordination

1. Preparation and
Research Activities

ACTIVITIES

1

2

3

M. 1 - JULY

The duration of the action will be 12 months

1.1

4

1

2

3

M. 2 - AUGUST

4

1

2

3

M. 3 - SEPTEMBER
4

1

2

3

M.4 - OCTOBER

EK C: Çalma Takvimi
4

1

2

3

M.5. - NOVEMBER
4

1

2

3

M. 6 - DECEMBER
4

1

2

3

M. 7 - JANUARY
4

1

2

3

M. 8 - FEBRUARY
4

1

2

3

M. 9 - MARCH
4

1

2

3

M.10 - APRIL
4

1

2

3

M.11 - MAY
4

1

2

3

M. 12 - JUNE
4

EK D: Uygulama Rehberi

STHDAM SORUNU ÇN ÇÖZÜM ZAMANI
SOLUTION TIME FOR EMPLOYMENT PROBLEM
(STEP)

REHBER

Ankara 2008
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Bu rehber, veri toplayacak anketörlerin eitimi ve anket uygulamas srasnda ortaya çkabilecek sorunlarn çözülmesinde kullanlacaktr. Rehber, sorukadnda yer alan bölümlere uygun olarak hazrlanmtr. Her bölümün
altnda sadece sorunlu olabilecei düünülen sorulara yer verilmitir.
GENEL HUSUSLAR
Anketin yapld ortam doru cevap alnmas için çok önemlidir. Görüme,
mümkün olduu kadar cevaplayc ile yalnz olarak yaplmaldr.
Verilen cevaplar, seçenek numaras ile seçenek arasnda braklan bolua
“check mark” () koyarak iaretleyiniz.
Atlamal sorulara dikkat ediniz. Atladnz sorulara hiçbir iaret koymaynz
ve bu ile zaman kaybetmeyiniz.
Her bölüm giriinde cevaplaycya o bölümdeki sorularn nitelii hakknda
bilgi veriniz. “Bu bölümde size salk konusu ile ilgili sorular sorulacaktr”
gibi.
Soru kâdnn baz bölümleri cevaplayc için skc olabilir. Bu bölümlerde
ona yardmc olunuz ve cevap vermesini salaynz.
Baz sorularda “Dier” seçenei kullanlmtr. Bu seçenek iaretlendiinde
lütfen verilen yant ayrntl olarak ve olduu gibi yazldndan emin
olunuz. htiyaç duyduunuz durumlarda, sorukadnn sonundaki bölümü
notlar için kullanabilirsiniz.
Sorukadnda her soru için tek bir yant verilmesi beklenmektedir. Birden
fazla yant iaretlenmemelidir. Katlmc mümkün olan en uygun ve
kendisini en iyi anlatan tek bir seçenei iaretleyerek yant vermelidir.
ÖRNEKLEM SEÇM
Çalmaya katlacak kiilerin seçiminde ve anketin uygulanmasnda aadaki
hususlara dikkat edilmelidir;
1. Katlmclar 18-28 ya aralnda olmaldr.
2. Katlmclar üniversite örencisi ya da mezunu olabilirler. Ancak
her durumda, hayatlarnn bir zamannda herhangi bir Sivil Toplum
Kuruluunda çalm, herhangi bir STK’nin etkinlik faaliyetine
katlm ya da halen çalyor olmaldr.
3. Katlmclarn cinsiyet dalm benzerlik gösterecek biçimde organize
edilmelidir.
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4. Katlmclara Davet Mektubu gönderilerek çalmaya davet
edilmelidirler.
5. Ön-test ve Son-test olmak üzere iki tür sorukad bulunmaktadr;
6. Ön-test sorukad uygulamas düzenlenecek eitimlerin (workshop)
hemen öncesinde gerçekletirilmelidir ve Son-test sorukad
uygulamas eitimleri tamamlam katlmclara eitimler bittikten
hemen sonra uygulanmaldr.
LK SAYFA
Bu sayfaya “görüme tarihi, görüme yeri, görüülen kiinin mail adresi ve
anketin numaras” yazlmaldr. Anket no bölümü anketler datlmadan
önce uygulayclar tarafndan doldurulacaktr. Ayn cevaplaycnn ön ve son
testte verdii bilgileri karlatrabilmek için mail adresleri sorulmutur. Mail
adresleri ya da katlmclar tanmlayan herhangi bir baka bilgi alnmad
zaman ön-test ve son-test eletirilmesinin ve karlatrlmasnn yaplmas
mümkün olamayacaktr. Bu nedenle mutlaka katlmclarn mail adreslerinin
hem ön-test hem son-test sorukadnda yer almas gereklidir. Aksi takdirde
sorukad geçersiz olacaktr.
TAKDM MEKTUBU
Bu bölümde verilen bilgiler katlmcya aynen okunmal, özüne bal kalmak
artyla katlmcnn anlayaca biçimde söylenmeli ya da katlmcnn
okumas salanmaldr. Vurgulanmas gereken hususlar:
- aratrmann amacnn planlanan bir projeye geçerli ve güvenilir
bilgileri salamak olduu,
- katlmclarn yardmyla elde edilecek geçerli ve güvenilir bilgilerin
projenin uygulanmasn srasnda yol gösterecei,
- katlmcnn tesadüfî olarak seçildii ve kendisi gibi 100 kiiyle daha
konuulaca,
- bilgilerin sadece söz konusu proje için topland ve sadece bu amaçla
kullanlaca.
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BÖLÜM I: KSEL BLGLER
Bu ana bölümde, Demografik Özellikler,  ve stihdam, Sosyokültürel
Bilgiler, Toplumun Nitelii olmak üzere toplam 4 alt bölüm yer almaktadr.
A. Demografik Özellikler:
Bu bölümde 8 soru bulunmaktadr. Bu sorular katlmcya ait kiisel bilgileri
içermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken A4 sorusudur. A4 sorusuna
“Evet” yant verilmise A5 sorusu bo braklarak A6 sorusuna geçilmelidir.
Eitimle ilgili olarak sorulan A7 sorusunda (Eitiminizi tamamladnzda
kaç yandaydnz?) beklenen yant cevaplaycnn “sürekli/kesintisiz” eitimini tamamladnda kaç yanda olduudur.
B.  Ve stihdam
Bu bölümde toplam 16 soru bulunmaktadr. Bu sorular, katlmcnn i ve
istihdam konusunda içinde bulunduu durumu ve alglarn deerlendirmeye çalmaktadr. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken konular:
B1. (u anda çaltnz bir iiniz var m?) sorusunda beklenen sürekli,
dönemlik veya yar zamanl bir ite çalp çalmadn örenmek deil;
katlmcnn sorukadn cevaplad esnada bir ite çalp çalmadn
örenmektir. Bu soruya “evet” yant veren katlmclarn B3 sorusuna geçmeleri gereklidir. B1 sorusuna “hayr” yant veren cevaplayclarn ise B2
sorusunu cevapladktan sonra aradaki sorular atlayarak B6 sorusuna geçmelerine dikkat edilmelidir.
B5 sorusunda yaplan iin tanm verilecektir. Bu ksma nerede çalt
ve bizzat yaplan i yazlmaldr. Bu bilgiler Uluslararas Standart Meslek
Snflamas’na (ISCO) göre kodlanaca için çallan iyeri ve yaplan iin
ayrntl tanmn yapmak çok önemlidir. Örnein, “turizm iiyle uraan
özel bir firmada sekreterlik” gibi.
B6 sorusunda katlmcnn elde ettii aylk gelir sorulmaktadr. Burada kastedilen bir ay içinde katlmcnn eline geçen toplam paradr. Bu katlmc
için çekinceli bir soru olabilir. Kesin rakam verilemedii durumlarda cevaplaycy zorlamaynz ve yaklak bir deer yazmas için tevik ediniz: ‘200300 YTL arasnda bir ey mi?’ eklinde gelir araln bulmaya çalabilirsiniz.
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B7 sorusunda katlmc gelirinin elde ettii kayna iaretlemelidir. Ancak,
katlmcnn birden fazla gelir kayna varsa, bu durumda katlmc en önemli gelir kaynan iaretlemelidir.
B9 ve B10 sorular katlmcnn anne ve babasnn i tanmn deerlendirmektedir. Tpk B5 sorusunda olduu gibi anne ve babann yapt i ayrntl olarak yazlmaldr. Anne ve babann sa olmamas, ya da emekli olas
gibi durumlarda sa iken ya da çalyor iken yapt i yazlacak ve yanna
imdiki durumu belirtilmelidir. Örnein, “Gda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada müdür yardmcs – Emekli” gibi.
B11 sorusunda katlmcnn kendi kiisel alglarna göre kendisini hangi
gelir grubunda gördüü örenilmek istenmektedir.
B12, B13, B14, B15 ve B16 sorularnda katlmcnn yalnzca seçeneklerden
kendisine en uygun olan birini iaretlemesi gerekmektedir.
C. Sosyokültürel Bilgiler
Bu bölümde, katlmcnn yaad ülke dnda dier Avrupa ülkeleri ile hiç
temas olup olmadn ve kendi toplumundaki yurttalk haklarn ne kadar
kulland ölçülmeye çallmaktadr.
D. Toplumun Nitelii
Bu bölümde, cevaplaycnn toplumdaki özgürlükler, haklar, frsat eitlikleri
ve güvenceler, sosyal güvenlik sistemi, yaam standardna dair bilgiler edinilmeye çallmtr. Bu bölümde D4 sorusuna dikkat edilmelidir. Burada
sveç’in yaam standard düzeyini cevaplaycnn nasl alglad ve bu ülkeye göre dier ülkeleri nerede gördüü ölçülmeye çallmtr. Bu nedenle
önce sveç’e bir deer vermesi sonra listedeki dier ülkeleri bu deere göre
puanlandrmas gerekmektedir.
BÖLÜM II: YAANILAN TOPLUMA BAKI, ALGILANAN REFAH
VE DEERLER
Bu bölümde, Deerler bal altnda tek bir alt bölümden olumaktadr.
E. Deerler
Bu bölümde 6 temel soru bulunmaktadr. Bu bölümde özellikle dikkat edilmesi gereken nokta bu alt sorunun tamamnn tablolardan meydana geldii
ve katlmcnn tabloda verdii cevaplar tablonun doru sütununa iaretlemesidir.
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BÖLÜM III: AVRUPA BRL’NE LKN BLG, ALGI VE
BEKLENTLER
F. Avrupa Birlii’ne likin Bilgiler
Bu bölümde 9 soru bulunmaktadr.
F2 (AB’ye ilikin bilgilere en çok hangi yolla ulamak istersiniz? En çok
tercih ettiiniz ilk 3 yolu önem srasna göre belirtiniz.) sorusunda “önem
srasna göre ” sralama istenmektedir. Bu nedenle sadece 3 seçenek uygun
olan sütuna ve srayla iaretlenmelidir.
F6 sorusundaki A, B, C, D seçeneklerinde yer alan programlar “Yaam Boyu
Örenme Program” altnda yer almakta olup, çou faydalancs gençler
olmakla birlikte ana hedefleri eitim ve örenim faaliyetleri kapsamnda
tarif edilmi ve sadece gençler deil, daha farkl ya gruplarndaki insanlarn
da faydalanmasna olanak salayacak biçimde gelitirilmitir. Bu sorunun
doru seçenei olan “Youth in Action” program ise özel olarak ve yalnzca
gençler için gelitirilmi bir programdr. Bu bilgi ön-test gerçekletirilirken
katlmclara aktarlmayacak ancak eitimler srasnda konuyla ilgili mutlaka bilgi verilecektir.
Bu bölümdeki dier sorular da tabloda kendilerine ayrlan sütunlarda uygun
olan seçenekler iaretlenerek yantlanmaldr.
G. Avrupa Birlii’ne Dair Alglar
Bu bölümde AB’ye dair kiisel alglar ölçmeye çalan 5 soru yer almaktadr.
G1, G2 ve G3 sorularnda en iyi, yalnzca biri ve en önemli vurgular yapldndan seçeneklerden sadece birinin iaretlenmesi gerekmektedir.
H. Avrupa Birlii’ne likin Beklentiler
Bu bölümde AB’ye giri ile cevaplaycnn olmasn bekledii deiimleri
ölçmek amacyla 7 soru sorulmutur.
H2 sorusunda en önemli vurgusu yapldndan tek bir seçenein iaretlenmesi beklenmektedir.
H3, H4 ve H5. sorularnda (bu sorularn en banda da ifade edildii gibi)
katlmcnn yarm kalan cümlenin sonuna en uygun bulduu sadece bir
seçenei iaretlemesi gerekmektedir.
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H6 ve H7 sorular açk uçlu sorulardr. Dolaysyla, cevaplaycnn soru hakkndaki fikirlerini açk ve net bir biçimde yazmas beklenmektedir.
Anket çalmas bu bölümle birlikte son bulmaktadr. Katlmcya verdii
bilgiler ve ayrd zaman için teekkür ediniz ve çalmayla ilgili eklemek
istedii herhangi bir ey varsa lütfen anketin sonuna uygun bulduunuz yere
not ediniz.
Teekkürler ve yi Çalmalar,
PROJE EKB
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Balkan Ülkeleri’nin
Genç nsanlar Dernei
bu projenin ortadr.

Bu proje AB tarafndan fonlanmaktadr.

AB ve Türkiye arasndaki
Bu projenin sözleme makam
Bu proje Avrupa Birlii
Sivil Toplum Diyalounun Genel Sekreterlii tarafndan
Merkezi Finans ve
Gelitirilmesi Projesi
hale Birimi’dir.
yürütülmektedir.

Bu projeye Avrupa Birlii tarafndan e nansman salanmaktadr. Bu yayn Avrupa Birlii’nin desteiyle hazrlanmtr. STEP Projesi yayn ve web
sayfalarnn içeriinden yalnzca  ve Meslek Sahibi Kadnlar Dernei sorumlu olup ve herhangi bir ekilde AB’nin görülerini yanstmaz.

ATAUM
HYDRA
Avrupa Topluluklar Aratrma ve Uluslararas Proje
Uygulama Merkezi
ve Danmanlk

Proje tirakçileri

STEP Projesine Avrupa Birlii tarafndan e finansman salanmaktadr ve sözleme makam Merkezi Finans
ve hale Birimi’dir. Proje, AB ve Türkiye Arasndaki Sivil Toplum Diyalou’nun Gelitirilmesi Program altnda
hibelendirilmekte ve bu Programn Diyalog için Gençlik Giriimleri Bileeni kapsamnda yeralmaktadr.

stihdam Sorunu için Çözüm Zaman
STEP Projesi

AB ve Türkiye Arasndaki Sivil Toplum Diyalou’nun Gelitirilmesi Hibe Program:
Diyalog için Gençlik Giriimleri Bileeni

Bu hibe projesi ABGS
koordinasyonunda  ve
Meslek Sahibi Kadnlar Dernei
tarafndan yürütülmektedir.

EK E: Proje Broür ve Posteri

Bu kapsam tarifi içerisinde,  ve Meslek
Sahibi Kadnlar Dernei Yunanistan’dan
orta Balkan Amfiktionia–Balkan
Ülkeleri’nin Genç nsanlar Dernei ile
güç birlii yaparak, Gençlik Politikalar
ve Gençlik Sorunlarna yönelik olarak
proaktif ve müdahale kapasitesi gelimi
bir eylem gücünün oluturulmas

Sivil Toplumun AB’nin genileme
gündeminin merkezinde bulunduu
u dönemde, AB ve Türkiye Arasndaki
Sivil Toplum Diyalou’nun Gelitirilmesi
Hibe Program kendisine 2 temel hedef
belirlemektedir. Bunlardan ilki, Türkiye ve
AB üye ülkeleri arasnda ilgi, iletiim ve
karlkl olarak deneyimlerin paylamnn
güçlendirilmesi, dieriyse AB’nin üzerinde
yükseldii deerler sistemi, ileyii ve
politikalar hakknda Türkiye’de daha
etkin bir anlalrln salanmasn temin
etmektir.

A

vrupa Konseyi, yaklamakta
olan genileme sürecinde aday
ülkeler arasnda siyasi ve kültürel
diyaloglarn gelitirilmesi suretiyle
ülke vatandalarn bu bütünlemeye
hazrlamay amaçlamaktadr. Bu amaca
uygun biçimde, belirlenen strateji bilgi
eksikliklerini gidermek ve bu farkl ülke
vatandalarn AB’nin temel hedef ve
öncelikleri hakknda bilgilendirerek
karlkl anlay güçlendirmek ve sradaki
genilemenin douraca frsatlar
ve güçlüklerin daha iyi anlalmasn
salamaktr.

G

ençlerin kapasitesi ancak
eitim, istihdam ve giriimcilik,
ve sosyal ve mesleki anlamda
bütünlemenin salanmasn hedef alan
gençlik politikalarnn etkin biçimde
uygulanmas ve bu süreçte gençlere
itibar edilip güvenilmesi ile gelitirilebilir.
Enformasyon genç insanlarn süreçlere
katlmn salamada asli bir unsurdur
ve aktif vatandaln oluumuna katk
salar.

Gençler ve
Gençlik Alannda
Faaliyet Gösteren
Oluumlar;

STEP Proje düüncesi, sürekli istihdam
edilebilirlik ümidinden yoksun bir neslin
toplumsal kalknma önünde ciddi bir
engel olduu ve bu sorunun almasnn
bir toplumsal sorumluluk gerektirdii
olgusu üzerine gelitirilmi ve Türkiye,
Yunanistan ve dier tüm AB ülkelerindeki
Gençlik STK’lar arasnda sürdürebilir bir
diyalog oluturmak, bilgi ve deneyim
paylamn tevik etmek ve AB ve Ulusal
düzeyde Genç stihdam Politikalr
ve Sorunlarna yönelik olarak çözüm
önerilerinin gelitirilmesine olanak
salamak amaçlanmtr.

için gençlere bir basamak salamay
amaçlamaktadr.

-Diyaloun
aloun oluturulmas
oluturulma
mas
ma
s
Ü ve Aday
kapsamnda; AB Üye
Ülkelerindeki Gençlik STK’lar
arasnda daimi ibirliinin salanmas
amaçlanmaktadr. Bu E-Platform
örgütlere sürdürülebilir gelime
alan salamann yan sra, kapasite
gelitirme için stratejik destek, iletiim
ann güçlendirilmesi ve AB içerisinde
güçlü ve bütünleik bir gençlik
hareketi için gerekli olan baarl
uygulama ve deneyimlerin paylam
ortamnn sunulmasn salamaktadr.
Gençlerin bir araya gelerek bamsz,
demokratik ve temsil kabiliyeti olan

E

2009 ylna girmemiz ile balayacak ve
Türkiye ve Yunanistan’da 18-28 yalar
arasnda olup, Sivil Toplum Kurulular
ve/veya örenci topluluklarnda yer alm
ya da halihazrda yer almakta olan 100’er
adet gencin katlmyla gerçekleecek
eitimler, Ocak, ubat ve Mart aylarnda,
oluturulacak 4 ayr grup için 4’er
gün sürecek biçimde düzenlenecektir.
Eitimlerimiz sonrasnda katlm
sertifikalarn alacak olan gençlerden 8’i
STEP Projesi’nin stanbul’da düzenlenecek
olan Uluslararas Konferansnda yeralacak
ve iki kültürün bulumasnn temsilcileri
olarak STEP projesinin Nihai Bildirisini
açklama ve seslerini duyurma frsat
bulacaklardr.

LETM
Web
: step.bpw-turkey.org
E-posta : step@bpw-turkey.org
Tel
: 0312 4379896 (TR)
Tel
: 0030 210 3314394 (GR)

organizasyonlar oluturmasnn
rmasnn yyo
yol
yolunu
açmaktadr.
k d Bir tartma ortamn
salamann yannda, düüncelerin
ve siyasalarn gençler tarafndan
kanaatler, deneyimler ve uzmanlklar
temelinde tüm Avrupa ölçeini
kapsayacak biçimde incelenebilmesinin
ve ayrntlandrlmasnn ortamn
sunmaktadr.

E-Diyaloa Katln

TEP, kapsamnda AB Genç stihdam
Politikalarnn yansra Avrupa
Deerleri ve Öncelikleri, ÇokKültürlülük, Aktif Vatandalk ve Bireysel
Geliim Programlarnn da bulunduu,
AB Gençlik Program ve frsatlar hakknda
bilgilendirmelerin yaplaca bir eitim
program sunmaktadr. Böylelikle, doru
bilgiye eriimin salanmas, bireysel
kapasitelerin gelitirilmesi, kültürel
farkllklardan kaynaklanan önyarglarn
bertaraf edilmesi hedeflerine yönelik
etkinlik salanm olacak ve karar üretim
mekanizmalar üzerinde gerekli ve yeterli
basknn kurulmas ve hükümetlerin
dikkatinin Gençlerin Sorunlarna
yönelebilmesi mümkün olacaktr.

S

Eitimlerimize Katln

Bu hibe projesi ABGS
koordinasyonunda  ve Meslek
Sahibi Kadnlar Dernei tarafndan
yürütülmektedir.

Balkan Ülkeleri’nin
Genç nsanlar Dernei
bu projenin ortadr.

Bu proje AB tarafndan fonlanmaktadr.

AB ve Türkiye Arasndaki Sivil Toplum Diyalou’nun Gelitirilmesi Hibe Program:
Diyalog için Gençlik Giriimleri Bileeni

stihdam Sorunu için Çözüm Zaman

STEP Proje düüncesi, sürekli istihdam edilebilirlik ümidinden yoksun bir neslin toplumsal kalknmann önünde ciddi bir engel olduu ve bu sorunun almasnn bir
toplumsal sorumluluk gerektirdii olgusu üzerine gelitirilmi ve Türkiye, Yunanistan ve dier tüm AB ülkelerindeki Gençlik STK’lar arasnda sürdürebilir bir diyalog
oluturmak, bilgi ve deneyim paylamn tevik etmek ve AB ve Ulusal düzeyde Genç stihdam Politikalar ve Sorunlarna yönelik olarak çözüm önerilerinin gelitirilmesine
olanak salamak amaçlanmtr.

GENÇLER ve GENÇLK ALANINDA FAALYET GÖSTEREN OLUUMLAR;
Gençlerin kapasitesi ancak eitim, istihdam ve giriimcilik, ve sosyal ve mesleki anlamda bütünlemenin salanmasn
hedef alan gençlik politikalarnn etkin biçimde uygulanmas ve bu süreçte gençlere itibar edilip güvenilmesi ile gelitirilebilir.
Enformasyon genç insanlarn süreçlere katlmn salamada asli bir unsurdur ve aktif vatandaln oluumuna katk
salar.

Eitimlerimize Katln !
AB’nin Genç stihdam
sorunsalna yönelik sunduu
çerçeveye dahil olun

Güncel gelimeler hakknda
bilgiye ulan
Kapasite Gelitirme
desteklerinden faydalann

AB Gençlik Programlar ve
Frsatlarndan haberdar olun

Gençlik Hareketinizi oluturun

Kendi yaamlarnza ve
AB’nin geleceine
yön verin
Proje tirakçileri

ATAUM
HYDRA
Avrupa Topluluklar Aratrma Uluslararas Proje ve
ve Uygulama Merkezi
Danmanlk

E-Diyaloa Katln !

Fikirlerinizi paylan ve
ibirlii için ortaklarnza
ulan

letiim
Web
: step.bpw-turkey.org
E-posta : step@bpw-turkey.org
Tel
: 0312 4379896 (TR)
Tel
: 0030 210 3314394 (GR)

Bu proje Avrupa Birlii
AB ve Türkiye arasndaki
Bu projenin sözleme makam
Sivil Toplum Diyalounun Genel Sekreterlii tarafndan
Merkezi Finans ve
yürütülmektedir.
Gelitirilmesi Projesi
hale Birimi’dir.

Bu projeye Avrupa Birlii tarafndan e nansman salanmaktadr. Bu yayn Avrupa Birlii’nin desteiyle hazrlanmtr. STEP Projesi yayn ve web sayfalarnn içeriinden yalnzca  ve Meslek Sahibi Kadnlar Dernei sorumlu olup ve herhangi bir ekilde AB’nin görülerini yanstmaz.
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EK F: STEP Proje Faaliyetlerinden

SOLUTION TIME for EMPLOYMENT PROBLEM
Business and Professional Women
Association Turkey Club
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Balkan Amfiktionia
Association of Young People of Balkan Countries
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Bu proje AB tarafndan fonlanmaktadr.
This project is funded by the EU.
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Bu proje AB tarafndan fonlanmaktadr.
This project is funded by the EU.
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EK G: Yazl ve Görsel Basnda STEP Projesi
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EK H: STEP Uluslararas Konferans
Bildirgesi

Bu proje AB tarafndan fonlanmaktadr.
This project is funded by the EU.

SOLUTION TIME for EMPLOYMENT PROBLEM
“STHDAM SORUNU için ÇÖZÜM ZAMANI”
STEP Projesi - Gençlik Bildirgesi
Lizbon Stratejisi ile Avrupa Birlii, “daha iyi istihdam ve sosyal bütünleme
ile birlikte sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye sahip; dünyann rekabet
gücü en yüksek, dinamik, bilgiye dayal ekonomisi” olmak hedefini ortaya
koyuyor.
Bu hedefe ulaabilmek yolunda gençlik istihdamnn önemi de, AB’nin en
üst siyasi kademeleri tarafndan kabul edilmitir. Avrupa Konseyi, Mart
2005 toplantsnda Avrupa Gençlik Pakt’n kabul ederek, Birlii ve üye
ülkeleri üç alanda eyleme geçmeye çarmtr: istihdam, bütünleme ve
toplumsal ilerleme; eitim, öretim ve mesleki hareketlilik; i yaamnda ve
aile yaamnda uzlamann salanmas. Bu kapsam tarifi içerisinde, yaanlan
sorunlar ve çözüm yolunda atlmas gereken admlar birçok uzman kii ve
ilgili kurumlarca yaplan çalmalarla dile getirilmekte. Üzerinde büyük
oranda ortaklk salanan bu sorun alan ve çözüm önerilerini bir politika
çerçevesine oturtarak gerekli yasal, kurumsal düzenlemelerin yaplp,
harekât tarzna yönelik somut araçlar gelitirilmesi için artk daha fazla
beklenemeyecei ortadadr. Politika üreten ve karar verici pozisyonunda
bulunan tüm muhataplardan anlalr ve makul admlarn atlmasn
beklerken, biz gençler de sürece katlm için çaba harcyoruz.
Biz gençler bir bakma uzatmalar oynuyoruz. Ama durmuyoruz. Durmann
dümek olduunu biliyoruz. Ekonomik olarak dlanmlmz bertaraf
etmek için kapasite gelitirme odakl olarak eitim ve örenimimize devam
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ediyor, gönüllülük esas ile bir eyler üretme çabamz sürdürüyoruz.
Uzatmalar oynarken biz, 10 yl sonrasnda istihdam konusunda yaplmas
gerekenlerin yaplmaya balanmas sonras, artk kendimizi ufku olan bir
ekonominin içerisinde bulmak istiyoruz.
Yani, gücü Piyasasna yönelik olarak talep yönüne de referans veren
düzenleyici politikalar bakmndan ‘nsana Yakr ’ gündeminin dört
stratejik hedefi olarak belirtilen;
i) Yeni iler yaratlmas – yatrm için frsatlar oluturulmas; ii) çalanlarn,
özellikle dezavantajl konumdakilerin çalma yaamndaki haklarnn
güvence altna alnmas; iii) sosyal korumann daha geni kesimleri
kapsayacak ekilde yaygnlatrlmas ve iv) diyalogla uyumazlk çözümü
çabalarnn gelitirilmesi hususlarnda ilerleme kaydedilmesini bekliyoruz.
Bizler burada daha ziyade bekâr, üniversiteli, dinamik, salkl ve orta snf
gençleri temsil ediyorken; “görünmeyen gençlik” denilen ve ne örenim
ne de i hayatnda olan gençlerin, ‘ev kz’ denilen büyük oranda sosyal ve
ekonomik alandan dlanm olarak yaayan genç kz ve kadnlarn, fiziksel
engelli olan, hükümlü, sokakta yaayan dier genç arkadalarmzn sorunlar
ile de ilgileniyor, ve onlarn sorunlarn sahipleniyoruz.
Sorunlarn çözüm makam olarak Ulusal Hükümetlerimiz ve Avrupa Birlii’ni
olduu kadar Sivil Toplum Platformunu da önemsiyoruz. Bu, birçoumuzun
aktif ve gönüllülük esas temelinde Sivil Toplum Örgütleri bünyesinde
faaliyet göstermemiz dolaysyla, sorunlarn çözümünde sorumluluk alma,
yani çözüm makam olarak kendimizi de gösterme anlam tayor. STK’larn
Ulusal ve AB düzeyinde kar karya bulunduu sorunlarnn çözümüne
hassasiyet gösterilmesi ve karar alma süreçlerine müdahil olma noktasnda
samimi ve gerçekçi modellerin üretilmesi için öncelikle ‘niyet’ oluturulmas
gereine inanyoruz.
Gençleri sorun deil, önemli bir kaynak olarak gören anlay talep ediyoruz.
Problem odakl yaklamlarn ksa erimli ve geçici çözümlerini deil, uzun
erimli, ihtiyaç odakl ve güven esasl ‘Gençlik Politikalar’ istiyoruz.
Sosyal ve ekonomik olarak dlanmla kar gösterilen çabalar bizleri
sadece i bulmak için deil ayn zamanda da yurtta olarak toplumsal kararlara
katlmak, yurtta olarak haklarn savunmak, bamsz toplumsal aktörler
olarak deiimin öncülüüne soyunmak için güçlendirmeyi amaçlamaldr.
Süreç boyunca, bizlerin sosyal ilikiler kurmas, alara katlmas ve böylece
de sosyal sermayelerimizi gelitirmemiz olanakl olacaktr. Gençlerin
yaratclklar, hayalleri ya da projeleri sadece i bulmak için sahip olmalar
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gereken temel unsurlar olarak alglanmamal, hayatlarn ina etmekte onlara
yardmc olabilecek araçlar olarak deerlendirilmelidir.
Gençlerin kapasitesinin ancak eitim, istihdam ve giriimcilik, ve sosyal
ve mesleki anlamda bütünlemenin salanmasn hedef alan gençlik
politikalarnn etkin biçimde uygulanmas ve bu süreçte gençlere itibar
edilip güvenilmesi ile gelitirebilineceine inanyoruz. Enformasyon bizlerin
süreçlere katlmn salamada asli bir unsurdur ve aktif vatandaln tüm
toplumsal sathta oluumuna katk salayacaktr.
Ancak, birçoumuzun kafas kark. Hergelen meydanna dönen rahat
eriilebilir enformasyon kanallar dnda bavurabileceimiz rahat
eriilebilir bilgilendirme kanallarnn oluturulmas ve yaygnlatrlmasn
istiyoruz. Bizler de, oluturulacak bir bilgilendirme, farkndalk yaratma
harekâtnn aktif rol üstlenen aktörleri olmaya talibiz.
Bizler, uygarlklarn filizlendii topraklarn varisleri! “Uygar ve çok-kültürlü”
olmann bir bedeli olduuna inanyoruz. Eer frsat tannr, paylam ve
dayanma kanallarn artrmak mümkün klnrsa, bizler bu bedeli ödemeye
hazrlklyz. Beraber yaamak, kamusal insan figürünü yeniden hayata
döndürebilmek için insanlar kuytularndan çekip çkarabilmek, beraber
varoluumuzu tesis edebilmeyi ‘birbirine tahammül ve uzla’ telkinlerinin
ötesine tayarak hem savap hem de seviip ve neticesinde de ortak hareket
edebildiimizi göstermek istiyoruz. Yani stratejik tahayyül ve davran
yerine, idealist tahayyül ve davran mümkün klmak istiyoruz.
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