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Uluslararası Genç Liderler Akademisi
projesi ile ilgili bu kitapçıkta anlattığımız
çalışmalar aslında proje süresi olan
son 3 yılın değil, Habitat’ın 17 yıldır
oluşturmaya çalıştığı kapsayıcı katılım,
gençliğin güçlendirilmesi ve en önemlisi
hak temelli örgütlenme kültürünün
belki de en güzel yansımalarını bir
araya getiren bir çalışmalar dizisi oldu.
UGLA proje koordinatörlüğünden
önce Habitat’ta hem gönüllü hem de
profesyonel olarak çeşitli projelerde,
etkinliklerde çalıştım. Her zaman
yapılan işten büyük bir zevk aldım
ve hep “bu ülkede güzel şeyler de
oluyormuş” dedim. Ve bunlara katkı
sağlayabildiğimize inandım. UGLA ile
bu tür cümleler arttı, katkılar çoğaldı.
Gençlerin motivasyonunun, azminin
ve en önemlisi farklılığının ne kadar
geniş ve güçlü olduğunu anladım.
Ve aslında, yapılan çalışmaların ve
uygulanan projelerin etkilerinin uzun
vadede gençler için önemli kazanımlar
olacağına olan inancım arttı. İnsana,
özellikle gençlere yatırım yapmanın
hiçbir zaman risk almak olmadığını, tam
tersine dünyayı daha iyi, ama öncesinde
yaşadığımız toplumu ve kenti daha iyi
bir yer yapmak için elzem olduğunu
anladım. Elimden geldiğince bunu
anlatmaya çalıştım.
UGLA projesini başarılı bir proje olarak
değerlendirirken bu başarının aslında
şans eseri olmadığını hemen eklemek
istiyorum. Hem Habitat’ın 17 yıldan beri
yaptığı çalışmalar ve büyük bir özveri ve
kendini adanmışlıkla desteklediği Ulusal
Gençlik Parlamentosu network’ü hem
de Türkiye’deki farklı konulara değinen

GİRİŞ

ortaklıkların geliştirilmesi bu başarıyı
getirdi diyebilirim. Ancak en büyük
teşekkür hiç tereddütsüz UGLA’yı büyük
bir sahiplenme duygusu ile gittikleri
her yerde ve her platformda anlatan,
geliştiren sevgili gönüllü, genç, akran
eğitmenlerimize ve kolaylaştırıcılarımıza
(bu tartışmayı da gülümseyerek ama
önemseyerek hatırlayalım isterim)
gitmeli diye düşünüyorum. Türkiye’nin
45 ilinden gelen bu genç insanlar
hem kendi kurumlarında ve kimi
zaman okullarında, hem de çalıştıkları
sivil toplum örgütlerinde ve de diğer
sivil toplum örgütlerinde UGLA’nın
çalışmalarını gönüllülük esası ve
prensibi ile yaygınlaştırdılar. Bizler bu
süreçte elimizden gelenin en iyisini
yapmaya çalıştık, umarız bir kusurumuz
olmamıştır! Olmuş ise affola! 
Gençler kadar teşekkürü hak eden
bir diğer grup ise bize gönüllü olarak
destek veren eğitim içeriklerinin
geliştirilmesini ve eğitmen eğitimlerinde
değerli vakitlerini ve bilgilerini
bizimle paylaşan sevgili hocalarımız,
ortaklarımız ve destekçilerimizdir. Bu
vesile ile Başkent Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Mutlu Binark, Doç. Dr.Günseli
Bayraktutan-Sütçü, Tuğrul Çomu’ya,
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ÇOÇA
ekibi sevgili Gözde Durmuş ve Melda
Akbaş Akboğa’ya, İstanbul Bilgi
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku
Uygulama ve Araştırma Merkezi
üyeleri Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek
Ayata ve Öğretim Görevlisi Burcu
Yeşiladalı’ya, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. İdil
Işıl Gül, Dr. Ulaş Karan ve Sosyoloji

Bölümü’nden Doç. Dr. Kenan Çayır’a,
Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık
Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans
Programı’ndan Doç. Dr. Nimet Beriker
ve öğrencileri’ne, VTR Yapım Yönetim ve
Araştırma’dan değerli hocalarımız Enis
Rıza Sakızlı ve Bahriye Kabadayı Dal’a,
EKO-IQ ekibinden Barış Doğru ve Ayşe
Bilge Dicleli’ye, ve Birleşmiş Milletler
Gönüllülük Programı Sorumlusu sevgili
Ulla Gronlund’a çok teşekkür ediyoruz.
Bir tabiî ki de, Habitat’ta UGLA projesi
boyunca bize destek veren gönüllülerimiz
var: Asya İğmen, Elif Yasemin Azaz,
Zeynep Arslan, Dilan Kaya, Cem
Arslan, ve aslında Habitat’taki çalışma
arkadaşlarımız size ne kadar teşekkür
etsek azdır.
En sonunda ise projenin güzel asistanları
Tunç ve Dilara, sizi çok seviyorum 
Asistanlık yada koordinatörlükten öte,
UGLA’da biz hep birlikte çalıştık ve
tartıştık. Yaptığımız bir işten ziyade bir
sorumluluktu bizim için, hem kendimize,
hem de destek vermeye çalıştığımız genç
arkadaşlarımıza karşı.
Yazım biraz duygusal oldu sanırım.
Ama hem kendim için inanılmaz bir
tecrübe yaşarken; farklı birçok çalışmayı,
etkinliği, sorunu, çözümü ve en önemlisi
genç arkadaşı aynı tecrübede yaşamak
benim için çok öğretici ve geliştirici bir
süreç oldu. Bundan dolayı aslında ben,
herkese teşekkür etmek istiyorum.
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Uluslar arası Genç Liderler Akademisi;
liderliğe, liderlik eğitimlerine,
alışılagelmiş kalıpların dışında farklı bir
yerden bakarak başladı yoluna. Evet,
bir liderlik akademisiydi fakat temelini
haklar odağında geliştirilen eğitimler
oluşturdu.
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Habitat’ın gerçekleştirdiği diğer
projelerin de temelinde olduğu gibi;
gençler arasında hak bilinciyle oluşan
farkındalık ve devamında gelişen hak
savunuculuğu tüm çalışmalarımızın
deyim yerindeyse “bamteli”ni oluşturuyor
aslında. Bu bakımdan bakıldığında;
kadın-genç-engelli-çocuk haklarından
ve kentlilik bilincinden yoksun olan
liderlik eğitimlerinin içinin boş olacağını
düşündük ve boşluğu öncelikle buradan
doldurmaya başladık UGLA’da.
Sonrasında ise bu temeli ayrımcılıkla
mücadele, uyuşmazlık çözümü, iklim
takımları, çocuk hakları ve aktif
gönüllülük eğitimleriyle güçlendirmeyi
hedefledik.
Her biri ayrı ayrı eğitim alanı olan
ve alanında uzman birçok STK’nın/
uzmanların/akademisyenlerin gönüllü
desteğiyle oluşan ve uygulanan bu
eğitimlerle hem bireysel olarak gençlere
hem de gençler aracılığıyla kentlerdeki
sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı
gruplara ulaşmayı hedefledik.
Geliştirdiğimiz eğitimlere bakıldığında
da; ayrımcılığa karşı duyarlı, kendinden
başka grupların da haklarının farkında
olan, çıkan uyuşmazlıklara çözüm
odaklı yaklaşan ve yaşadığı çevredeki
sorunlara duyarsız kalmayan olarak
tanımlayabiliriz aslında bizim için “genç
lider” olgusunu.

Yukarıda, eğitimlerimizin “bam teli”
olarak hak temelli yaklaşımdan
bahsetmiştim ya az önce, bunun tam
yanına gönüllülüğü de eklemek yerinde
olur aslında. Bu çalışmaları ayakta tutan
ve devamlılığını sağlayan en önemli
itici güçtür gönüllü destek. Gerek eğitim
içeriklerini geliştiren, gerek yerelde
bu eğitimleri yaygınlaştırmaya çalışan
genç gönüllü eğitmenlerimiz, gerekse
çalışmaların mutfağı olan Habitat ofisteki
arkadaşlarımız ve sayamadığımız pek
çok kişinin gönüllü desteğiyle oluşuyor
bu güç ve domino etkisiyle yayılarak
karşılığını buluyor.
Gönüllülüğü üniversite yıllarının en
başından beri Habitat’ta tatmış biri
olarak, 1 yıldır profesyonel çalıştığım
UGLA’m, bunca geçen yılların sonunda
edindiğim onlarca tecrübem, “çalışma
arkadaşı” kavramını çoktan aşmış
dostluklarım ve en önemlisi kendimi
anlatırken asla es geçemeyeceğim
Habitat’ım, Habitat Ailem var!
Tüm bu çalışmalar burada sonlanmıyor
elbette. Temeli güçlü atılan bu
yapının sarsılmadan, kendini daha
da geliştirerek büyüyeceğine ve
gönüllüleriyle birlikte gerek ulusal
gerekse uluslararası alanda yüzlerce
insana dokunmaya devam edeceğine
dair inancım sonsuz.
Bu büyük çatının altında var olabildiğim
için çok çok mutluyum. Sizleri çok
seviyorum, iyi ki varsınız!
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Tuncay Karaçay

Okudukça okudum. Yüksek lisans
yaptım ödevler tezler yazdım. Makaleler
okudum. Sonra bir gün biri geldi
dersimize. Bize gençlikle ilgili bir
şeylerden bahsediyordu. Projeler
eğitimler… Öyle bakıyordum bu güler
yüzlü insana. Sonra öğrendim ki biz
bir eğitim düzenleyecekmişiz. Tabi
o zamanlar benim için Uluslararası
Genç Liderler Akademisi ‘nin bir
eğitiminden çok dersi nasıl geçerim
diye düşünüyordum. Gün geldi eğitim
vermeye başladık. Arkamda hocam,
“yüksek yüksek” lisans arkadaşlarım
vardı. Önümde ise Türkiye’nin birçok
yerinden gelmiş, gözleri samimi samimi
bakan; beni “gel buraya Tunç!” diye
yanına çağırıyorlardı. Eğitim bitti,
Habitat’tan bir arkadaş vardı. Onu
gördüm. Bana nasıl buldun dedi? Ben
de dedim ki: “Bugüne kadar STK’ları hep
makalelerden okudum, ilk defa kendisini
görüyorum. Çok etkilendim” dedim. O
da bana hemen elindeki akıllı telefonunu
çıkararak, bunu hemen twitter’a yazayım
dedi.
Siz bu arkadaşın kim olduğunu düşüne
durun ben size hikâyenin devamını
anlatayım. Bir Mayıs sıcaklığında tarihi
bir binada Elif adındaki gülen yüzlü
koordinatörün yanına gittim. Ben
de oynamak istiyorum dedim. Önce
gönlün var mı dedi. Ben de var dedim.
Gönlümü koydum. Emeğimi verdim, yeni
insanlar tanıdım. Bir şeyler üretmeye
başlamıştım.
Çalışıyordum artık. İşini sevdiğini
söyleyen birçok insan vardı. Ben de
diyordum bunu ama neden olduğunu
bilmiyorum. Sonra bildim. Bir gün

yerele müzakere ve arabuluculuk eğitimi
vermeye gittim, hakikaten biliverdim.
Meğerse insana dokunduğum bir
alanmış burası. Yabancılaşmadan
çalıştığım nadir bir yermiş. Düşüncesi
ne olursa olsun nerede yaşarsa yaşasın
birbirimizin yüzüne yüzüne gülümseten
bir projeymiş Uluslararası Genç Liderler
Akademisi.
Bu proje bir amaç değildi aslında bir
araçtı. Birbirlerini anlamayı beceren,
sorumluluk alan, organize olmayı
öğrenmiş kolektif insanlar topluluğu
yaratan uzun soluklu bir araçtı. Bu
araçta seyahat etmek çok güzeldi.
Şimdi diyorlar ki araç son durağa geldi.
Yol bitti. Ama buna hiç inanmıyorum!
Çünkü önemli olan varmak değil yolda
olmaktır.
Türkiye’nin hatta dünyanın birçok
yerinde misafir olabileceğim, birçok
çeşitte yemek ikramına maruz
kalacağım, bildiklerimizi paylaşacağım
bu güzel projeye ve bu projeye
emek veren tüm güzel insanlar iyi ki
rastlamışım.
Şimdi herkes ayağa kalsın. Bir daire
olsun. Şimdi el ele tutuşun! Şaka şaka!
Evet-Hayır onayacağız sadece.. . 
Sizi seviyorum! Görüşürüz…
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(UGLA) Faaliyet Raporu
Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Dünden
Bugüne
UGLA

Habitat Kalkınma ve Yönetişim
Derneği (Habitat), 1997 yılından
bu yana, gençlik katılımını
güçlendirmek ve gençlerin yerel,
ulusal ve uluslararası düzeyde karar
alma mekanizmalarına katılımını
desteklemek amacı ile gençlik
katılımı, bilişim teknolojileri, yerel
katılım süreçleri, finansal bilinç,
cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kişisel
gelişim, proje yönetimi konularında
çeşitli proje ve programlar geliştirdi.
Bu çalışmalar ile edinilen bilgi ve
tecrübeyi tüm Türkiye’deki ve bölge
ülkelerdeki gençler ve gençlik
örgütleri ile paylaşmak amacı ile
Habitat İstanbul’da, 2008 yılında,
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve İstanbul Valiliği
ortaklığında ilk olarak Genç Liderler
Akademisi’ni kurdu.
Akademi kapsamında; 15-30 yaş
arası 100 genç dönemsel olarak
eğitimlere katıldı ve kişisel gelişim,
bilişim ve gençlik, uluslararası
ilişkiler ve Avrupa birliği, iletişim
teknikleri, etkin takım çalışması,
sosyal sorumluluk ve gönüllülük,
toplumsal cinsiyet eşitliği, koçluk ve
liderlik, cinsel sağlık-üreme sağlığı ve
gençlik hakları, HIV/AIDS semineri,
BM Binyıl Kalkınma Hedefleri,
kurumsal sosyal sorumluluk,
yönetişim, proje döngüsü, yaratıcı
düşünme ve inovasyon teknikleri,
koçluk yaklaşımıyla liderlik, etkin
toplantı yönetimi, sürdürülebilir
kalkınma, demokratikleşme, insan
hakları, kültürlerarası öğrenim gibi
konularında eğitimler ve eğitim
seminerler verildi. Düzenlenen
eğitimler gençlik çalışmalarında

uzman öğretim görevlileri, ilgili sivil
toplum kuruluşu temsilcileri ve iş
dünyasında başarılı olmuş deneyimli
eğitmenler tarafından verildi. 20082010 yılları arasında 3 dönem olarak
uygulanan GLA eğitim programında
100 genç eğitim aldı.
Genç Liderler Akademisi (GLA),
Habitat’ın edindiği ve ilgili kurumlar/
akademisyenler/uzmanların iş
birlikleriyle geliştirilen, gençlerin
toplumsal farkındalığını ve kişisel
gelişimini arttırmayı hedefleyen
eğitim programlarını dönemsel
olarak seçilen İstanbul’daki 15-30
yaş arasındaki gençlere ulaştırmayı
hedefledi. İlgili uzmanların gönüllü
desteği ile pilot olarak İstanbul’da
başlayan proje daha sonraki aşamada
başlayacak olan Uluslararası Genç
Liderler Akademisi’nin de temelini
oluşturdu.
GLA’dan UGLA’ya…
2008-2010 arasında yapılan dönemsel
eğitimlerin tecrübesinde ve ışığında
Genç Liderler Akademisi projesini
daha çok gence ulaştırmak, çeşitli
konularda daha fazla gencin eğitim
almasını sağlamak için ve projenin
uluslararası alanda da güçlenmesi
için 2010 yılının Eylül ayında
yeni bir döneme girildi.Bu yeni
dönemde yeni ortaklar ile Genç
Liderler Akademisi’ni Uluslararası
Genç Liderler Akademisi (UGLA)
olarak devam ettirme kararı alındı.
Bu dönemde, T.C. İstanbul Valiliği
ile yapılan ortaklık daha güçlü bir
şekilde devam etti; Hollanda’dan
Corio, uluslararası bir örgüt olan Save
the Children (Hollanda), Birleşmiş

Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu
Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA),
Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi
Akademisi (WALD) ve UNICEF
Türkiye ile yeni ve güçlü bir ortaklık
başladı.
UGLA’nın bu aşamasında proje
süresince (2010-2013) 15-30 yaş
arası asgari 3.000 dezavantajlı
gencin UGLA kapsamında eğitim
alması hedeflendi. Türkiye’nin yanı
sıra, Türkiye’nin komşu olduğu
bölgelerden de(Batı Asya, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika, Balkanlar,
Güneydoğu Avrupa, Kafkasya)
gençlerin eğitimlere dâhil edilmesi
amaçlandı ve bu sebeple pek
çok ulusal ve uluslararası eğitim
gerçekleştirildi.
UGLA sürecinin başladığı Eylül
2010’den itibaren farklı alanlarda
eğitimler geliştirildi. Yeni oluşturulan
eğitimlerin yanı sıra Habitat’ın devam
eden eğitimleri de UGLA’nın ev
sahipliğinde verilmeye devam edildi.
Genel olarak UGLA’da bugüne kadar
finansal okuryazarlık, girişimcilik,
bilgi ve iletişim teknolojileri, haklar
ve özel olarak geliştirilen ayrımcılıkla
mücadele ve yeni medyada nefret
söylemi, belgesel sinema ve sosyal
sorumluluk, uyuşmalık çözümü:
müzakere ve arabuluculuk, çocuk
hakları yaygınlaştırma eğitimi (söz
küçüğün oyunu), aktif gönüllülük ve
çevre: iklim takımları alanlarında ve
konularında eğitimleri genç akran
gönüllü eğitmen ve kolaylaştırıcı
eğitmenleri ile birlikte yaygınlaştırdı
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Uluslararası Genç Liderler Akademisi

16

Akran eğitimi yöntemi ile aktif
olarak 147 genç gönüllü
eğitmen/kolaylaştırıcının
uyguladığı 228 yerel eğitim ve
atölye ile 4590 genç ve çocuk
grubuna ulaşıldı.

Uluslararası eğitimlere bugüne
kadar 27 ülkeden 111 genç
katıldı. Güneydoğu Avrupa,
Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika ülkelerinden
gelen gençler kendi ülkelerinde
gençlik katılımı ve kalkınması
konularında aktif olarak rol
alıyorlar.
Her dönem Eylül ayında
yapılan Uluslararası eğitimler
UNICEF’in desteği ile özellikle
bölge ülkelerdeki gençlik
örgütlerini desteklemek,
çocukların,genç engellilerin ve
dezavantajlı gençlerin kapsayıcı
katılım mekanizmaları ile
güçlendirilmesini hedefledi.
Mayıs 2013 döneminde
Uyuşmazlık Çözümü: Müzakere
ve Arabuluculuk konusunda
yapılan uluslararası eğitime
özellikle çatışma yaşamış ve
sonrasında birliktelik yaşayan
ülkelerden gençler katıldı.

UGLA’nın başarılı bir proje olmasında
tesadüf olmayan bazı kriterlerin ve
standartların çok önemli olduğunu
belirtmek isteriz. Bunlar neler mi?

Dikkat edilen önemli noktalar?

(UGLA) Faaliyet Raporu

Yöntem olarak genç akran
eğitimini benimseyen UGLA’da
gerçekleştirilen eğitici /
kolaylaştırıcı eğitimleri sonunda
eğitimi alan gençlerin benzer
eğitim müfredatlarını kendi
kentlerinde ve kurumlarında
yaygınlaştırması hedeflendi.

 Cinsiyet eşitliği: Yerel eğitim
ve atölyelerin sonuçlarına göre
eğitimlerimize katılanların %51’i
erkek, % 49’u kadın. Bu eşitlik
tesadüf değil. UGLA’nın hem
uluslararası eğitimlerinde hem de
eğitmen eğitimleri programlarında
dikkat ettiğimiz önemli konulardan
biri de cinsiyet eşitliği oldu. Buna
göre, yapılan bütün başvurularda
bu kıstas hayata geçirildi. Yerelde
ise, yapılan eğitimlerde eğitmen ve
kolaylaştırıcılar bu konuda hassas
davranarak bu eşitliğin oluşmasına
katkı sağladı.
 Coğrafi eşitlik: Eğitmen eğitimi
programlarında Türkiye’nin 7
bölgesi ve İstanbul olmak üzere
8 bölge olarak değerlendirilen
başvurularda her bölgeden 2
başvuru almak kriteri uygulandı.
Her 2 başvuruda %50 kadın
kotasını uygulamaya önemle
dikkat edildi. Uluslar arası
eğitimlerde ise Türkiye’nin komşu
olduğu ülkelerden en az bir
katılımcı olmak üzere, mümkün
olduğunca farklı ülkeden gencin
dâhil olması sağlandı.
 Fırsat eşitliği: Fırsat eşitliğini
sağlayabilmek ve artırabilmek
adına UGLA’da eğitmen eğitimine
katılmış bir genç gönüllünün farklı
bir konuda yine eğitmen eğitimine
katılmasında ziyade her eğitim
programında farklı gençlerin
desteklenmesi hedeflendi. Aynı

kıstas uluslar arası eğitim için
de uygulandı. Aynı ülkeden
her seferinde farklı gençlik
örgütlerinin katılımını destekledik.
 Dezavantajlı gençler: Özellikle
uluslararası eğitim ve eğitmen
eğitimi programlarında
dezavantajlı gençlerin (engelli,
azınlık gruplarından ve farklı
sosyal gruplara dâhil) katılımı
desteklendi. %10 engelli kotası
ile özellikle engelli gençlerin
UGLA çalışmalarında aktif
olarak yer alması sağlanmaya
çalışıldı. Bunun sağlanması
için kurumsal olarak sosyoekonomik alanda dezavantajlı
gençlerle çalışan kurumlar ile
iletişime geçildi. Örneğin Alevi
Dernekleri Federasyonu, LGBT
örgütleri, devlet korumasında
yaşayan gençlere yönelik hizmet
veren kurumlar/dernekler, yerel
yönetimler, üniversite kulüpleri ve
STK’lar…
 Kurumsal İşbirliği: UGLA’da
kapasite geliştirme amaçlı ve
birbirini destekleyen eğitim
içerikleri birçok farklı kurum
ve uzmanın gönüllü desteği ile
oluşturuldu. Bu kapsamda yapılan
işbirlikleriyle eğitim içerikleri
konunun uzmanları tarafından
geliştirildiği gibi bu uzmanlar
ve kurumlarla gençler arasında
köprü kurulmuş oldu. Uluslararası
eğitimlerde UNICEF Türkiye
ofisinin ve özellikle uluslar arası
alanda gençlik ve çocuk hakları
savunuculuğu konusunda uzman
olan Ravi Karkara’nın işbirliği

ve desteği UGLA’yı çok farklı bir
konuma taşıdı.
 Yerel Eğitimlere Destek:
Gönüllü eğitmenler tarafından
planlanan yerel eğitim ve
atölyelerin organize edilmesine,
ihtiyaç dâhilinde, teknik olarak
destek olundu. Ancak özellikle
eğitmenin/kolaylaştırıcının kendi
planlamasına ve organize olmasına
müdahale edilmeden, eğitmenlerin
kendi kentinde daha etkin olması
ve daha fazla sorumluluk alarak
liderlik vasıflarını öne çıkarması
önceliğinde hareket edildi.
Böylelikle kendi deneyimlerini
yaşayan gençler arasında çok
önemli başarı hikâyeleri oluştu.
 Konu ile alakalı olmak: UGLA’da
eğitmen eğitim programlarındaki
kriterlerden biri de özellikle konu
ile ilgili alakalı olmaktır. Bu ne
demek derseniz: UGLA’daki eğitim
programlarının yaygınlaştırılması
amacı ile yapılan eğitmen
eğitimlerine katılan katılımcıların
konu ile ilgili bir STK’da gönüllü
ya da profesyonel çalışıyor olması,
ve/ya konuya ilgili olacak şekilde
çeşitli faaliyetlerde bulunuyor
olması, ve/ya eğitmenlik
tecrübesinin olması gibi kriterler
de gözetildi. Bu anlamda, eğitmen
eğitimi programlarına göreceli
olarak tecrübeli (gönüllülük
ve konu anlamında) gençlerin
katılımı daha fazla oldu. Bunun
bir nihai sonucu olarak yereldeki
kurumların kapasitesinin
gelişmesine katkı sağladığı
gösterilebilir.
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UGLA proje olarak Habitat’ın yürütücülüğünde uygulandı. Ortakları
Hollanda ve Türkiye’den olmak üzere
özel sektör, uluslararası organizasyonlar, uluslararası hükümetler arası
organizasyon, yerel yönetim ve vakıf
olmak üzere farklı sektörlerden oluşan
bir ortaklık ile desteklendi.

Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Habitat Kalkınma ve
Yönetişim Derneği

Ortaklar
ve İşbirlikleri

Habitat, gençlerin kapasitelerini
geliştirmeyi ve onların aktif, katılımcı,
çözüm üreten ve uygulayan gençler
olabilmeleri için gençliği yapabilir
kılmayı hedefleyen bir sivil toplum
kuruluşudur. Bu doğrultuda Habitat,
hem ulusal ve uluslararası süreçleri
ve gelişmeleri takip ederek gençlerin
bu süreçlere katılımını sağlamakta
hem de somut uygulamaya yönelik
projeler üretmekte ve gençlerin
de aktif katılımıyla bu projeleri
uygulamaktadır. Böylece, Türkiye’de
bütüncül bir gençlik politikasının
oluşturulmasına katkıda bulunuyor.
Habitat, 1997 yılından bu yana,
gençlik katılımını güçlendirmek ve
gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde karar alma mekanizmalarına
katılımını desteklemek amacı ile
gençlik katılımı, bilişim teknolojileri,
yerel katılım süreçleri, finansal bilinç,
cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kişisel

gelişim, proje yönetimi konularında
çeşitli proje ve programlar geliştirdi.
Bu çalışmalar ile edinilen bilgi
ve tecrübe, mümkün olduğunca
tüm Türkiye’deki gençler ile
paylaşılmaya çalışılıyor. Bu hedef ile
İstanbul’da bugüne kadar edinilen
bilgi ve deneyimi paylaşmak ve
geliştirilen ortaklıkları güçlendirmek
amacı ile 2008 yılında, Habitat
yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı ve İstanbul
Valiliği ortaklığında Genç Liderler
Akademisi kuruldu. 2010 yılına
gelindiğinde, yeni ortaklar ve akran
eğitim modeli ile daha fazla gence
ulaşmak için, “Uluslararası Genç
Liderler Akademisi” adıyla yeni bir
dönem başladı.
Uluslararası Genç Liderler Akademisi
gençlerin yeni fırsatlar elde ederek
liderlik vizyonu kazanmalarını,
yetenek ve kapasitelerini geliştirmeyi
hem Türkiye’de hem de Türkiye’nin
komşu olduğu bölgelerdeki gençlerin

katılımını ve gelişimini hedefliyor.

%96’sı alışveriş merkezlerinden
oluşan, 7,2 milyar Euro’luk portföy
büyüklüğü ile Avrupa’nın alışveriş
merkezi sektöründeki en önemli
yatırım ve yönetim şirketlerinden birisi
olan Corio; Hollanda, Fransa, İtalya,
İspanya, Almanya ve Türkiye’de
faaliyet gösteriyor
Misyonu insanların sağlıklı
vakit geçirebileceği ve alışveriş
yapabileceği uygun buluşma yerleri ve
sürdürülebilir mekanlar yaratmaktır.
Corio Uluslararası Genç Liderler
Akademisi’ni finansal olarak
destekleyen ana ortaklarından
birisidir. Ayrıca projenin ortaklarından
biri olarak projenin geliştirilmesi
sürecine katkı koyuyor.
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(Hollanda)

90 yıl önce Eglantyne Jebb nerede
olursa bütün çocukların olsun sağlıklı,
mutlu ve dolu dolu bir yaşama
hakkına sahip olması inancı ile
dünya çapında bir hareket başlattı.
Temel olarak her çocuğun yaşama
hakkına, korunma hakkına, gelişme
hakkına ve katılım hakkına sahip
olduğu kabul edilir. Ve Save the
Children bu hakların gerçekleşmesi
için, çocukların geleceklerinin
daha iyi olması için, çocuklar için
çalışıyor. Bu amaçla, çocukların
hayatlarında bu değişimleri kalıcı
ve anında gerçekleştirmek için
dünyanın çocuklara karşı davranışını
değiştirmek amacındadır. Bu amaçla
kriz, iç savaş, doğal felaket yaşanan
ülkeler ve bölgeler dahil olmak
üzere dünyanın birçok ülkesinde
çocukların temel hakları için projeler
gerçekleştiriyor.
Save the Children Hollanda
bürosu Uluslararası Genç Liderler
Akademisi’nin ana ortaklarından
biridir. UGLA’nın gelişmesinde ve
stratejik olarak planlanmasında teknik
olarak destek veriyor.

UNICEF, çocuk haklarının
uygulanmasını destekleme konusunda
uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler
kurumudur. Kurumun bütün
çalışmaları, tarihte en yaygın olarak

benimsenen insan hakları sözleşmesi
olan BM Çocuk Haklarına dair
Sözleşme doğrultusunda yürütülüyor.
UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş
Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma
Hedefleri’nde de öngörüldüğü gibi,
beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir
bileşeni olarak görmektedir. Küresel
düzeyde, UNICEF dünyanın öncü
çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde
ise çocukların refahını ilgili olsa da,
kurum toplam 190 ülkede güçlü bir
varlığa sahiptir.
Türkiye, çocuk haklarını desteklemek
ve bireylerden ve özel sektörden
fon toplamak için bir UNICEF
Milli Komitesi’nin yanında bir de
çocuk refahıyla ilgili kilit alanlarda
işbirliği program uygulayan bir Ülke
Ofisi’nin bir arada bulunduğu tek
ülkedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi,
Ülke Ofisi Hükümetle görüşülen,
üzerinde anlaşılan ve imzalanan
bir Ülke Programı temelinde
faaliyet göstermektedir. Mevcut
Ülke programı 2011-2015 dönemini
kapsamaktadır.
UNICEF UGLA bünyesinde özellikle
çocuk ve gençlik hakları ve katılımı
konularında ve gençlik politikalarının
geliştirilmesi konusunda aktif
olarak destek veriyor. Uluslararası
alanda UGLA’nın çalışmalarını
bölge ofisleri ile paylaşarak hem
bölgedeki çalışmaları beslemekte hem
de bölgedeki gençlerin UGLA’nın
faaliyetlerinden yararlanmalarını
kolaylaştırıyor.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı:

Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi:

IULA-EMME – Uluslararası Yerel
Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz
Ortadoğu Bölge Teşkilatı, ana
teşkilat olan IULA – Uluslararası
Yerel Yönetimler Birliği’nin altı bölge
teşkilatından biri olarak, Türkiye’de
kuruldu. 1987 yılından başlayarak
IULA-EMME, yerel demokrasinin
geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin
güçlendirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla, bölgedeki kentlere ve yerel
yönetimlere yönelik faaliyetlerini
sürdürdü.

Kısa adı WALD olan Dünya
Yerel Yönetim ve Demokrasi
Akademisi Vakfı (World Academy
for Local Government and Democracy),
demokrasi ve insan haklarının
yerleşip yaşamasını sağlayacak
temel kurumların demokratik yerel
yönetimler olduğu düşüncesinden
hareketle, yerel yönetimlerin temel
aldığı ilkelerin yeniden gözden
geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması
ve geliştirilmesi gereğinden yola
çıkarak oluşturulmuş uluslararası sivil
toplum kuruluşudur.

IULA-EMME, demokrasi, insan
hakları, uluslararası dayanışma, yerel
yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma
ilkelerinin yaşama geçirilmesine
yönelik faaliyetlerini, dünya
teşkilatındaki yeniden yapılanma
doğrultusunda, 2004 yılından bu
yana UCLG-MEWA – Birleşmiş
Kentler ve Yerel Yönetimler,
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge
Teşkilatı adıyla, İstanbul’daki
merkezinden sürdürüyor.
Yapılan ortaklık protokolü sayesinde
UCLG-MEWA’nın İstanbul’da bulunan
binası UGLA’nın ana faaliyet merkezi
olarak faaliyet göstermiştir.
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UGLA’daki eğitimlerin farklı
sivil toplum kuruluşları ve yerel
yönetimler ile çoğalmasını da
hedefledik. Bu doğrultuda, Habitat’ın
İstanbul Şişli Kaymakamlığı ile
yaptığı protokollerde Şişli ilçesinde
belirlenen okullarda Müzakere
ve Arabuluculuk, Teknoloji
Destekli Girişimcilik ve Finansal
Okuryazarlık eğitimleri verildi.
Buna ek olarak Gençlik Meclisleri
ve T.C. Gençlik Spor Bakanlığı’na
bağlı Gençlik Merkezleri’nde de
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Ulusal Alanda
Geliştirilen
Ortaklıklar

UGLA eğitimleri yine genç gönüllü
akran eğitmenlerimiz tarafından
yaygınlaştırıldı. Türkiye’nin farklı
kentlerinde genç öğretmenler aracılığı
ile okullarda da UGLA eğitimleri
yaygınlaştırıldı. Bugüne kadar ortaklık
anlayışı ile UGLA eğitimlerini alan
kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
-

Şişli Kaymakamlığı

-

TEGV (Samsun, Yalova, İstanbul,
İzmir, Denizli…)

-

Hayat Sende Akademisi Gençlik

-

Derneği- Ankara

-

Diyarbakır Gençlik Meclisi

Korunmaya Muhtaç Çocuklar
(KORUNCUK )Vakfı - Bolluca
Köyü- İstanbul

-

Adapazarı TES-İş Anadolu Lisesi

-

Ordu Endüstri Meslek Lisesi

-

Muş Ağaçlık İlköğretim Okulu

-

Tavas Anadolu Öğretmen Lisesi

-

Tavas Bekir Güngör Sağlık Meslek
Lisesi

-

Kahramanmaraş Baydemirli
Boybeyli İlkokulu

-

Silifke Taşeli Okulları

-

Şişli Yunus Emre Lisesi

-

Şişli Ahi Evran Ticaret Meslek
Lisesi

-

İstanbul Açı Lisesi

-

Niğde Üniversitesi

-

İstanbul Bilgi Üniversitesi –
Küresel Sorunlar Platformu

-

Galatasaray Üniversitesi Diplomasi
ve Hukuk Kulübü

-

Türkiye Çocuklarına Yeniden
Özgürlük Vakfı

-

Yaşayarak Öğrenme Merkezi
(YAŞÖM)

-

Sivas Cem Vakfı

-

Gençlik Kozası - Çanakkale

-

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Balçova-İzmir ve Ankara

-

Genç Tema - Sivas

-

Aydın Gençlik Merkezi

-

Bingöl-Solhan Eğitim Derneği

-

Eskişehir Kızılay Gençlik Kolları

-

Alternatif Gençlik Derneği Gaziantep

-

Siirt GAPGENÇ Festivali 2012

-

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi

-

Cumhuriyet Üniversitesi

-

Batman Gençlik ve Kültür Evi

-

Kocaeli Üniversitesi

-

Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi

-

Harran Üniversitesi

-

Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi

-

Özyeğin Üniversitesi

-

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi

-

Siirt Gençlik ve Kültür Evi

-

Kilis Gençlik ve Kültür Evi

-

Adana Gençlik Meclisi

-

Van Gençlik Meclisi

-

Denizli Gençlik Meclisi

-

Alanya Gençlik Meclisi

-

Düzce Gençlik Meclisi

-

İzmir Kent Konseyi Gençlik
Meclisi

-

İzmir Karabağlar Gençlik Meclisi

-

Denizli Gençlik Meclisi
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Uluslararası
Alanda
Geliştirilen
Ortaklıklar

UGLA bünyesinde UNICEF’in desteklediği uluslararası eğitimler ile
özellikle Türkiye’nin komşu olduğu
bölgelerden gençlik organizasyonları
ile işbirliği geliştirme fırsatı bulundu.
Çocuk ve Gençlik Hakları ve Katılımı
konusunda bölgede faaliyet gösteren
yerel, bölgesel ve uluslararası kurumlarda gönüllü ve/ya profesyonel olarak
çalışan gençlerin yanı sıra kamu kurumlarında çalışan profesyonel gençler de uluslararası eğitimlere katıldı.
Bununla birlikte Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
Yüksek Lisans Programı desteği ile
uygulanan Uyuşmazlık Çözümü: Müzakere ve Arabuluculuk uluslararası
eğitim programına katılan katılımcılar
çatışma yaşamış, sınırları içinde farklı
grupların uyuşmazlıklarına şahit olan
ülkelerden ve toplumlardan geldi. Bu
anlamda bu ülkelerden katılan katılımcıların ve dolayısı ile kurumların
uyuşmazlık çözme kapasitelerinin
gelişmesine katkı sağlamak UGLA
için önemli bir kazanımdır.
Uluslararası eğitimlere katılan katılımcıların temsil ettikleri kurumlar
aşağıdaki şekildedir.
-

Center for Children’s Rights of
Montenegro (Karadağ)

-

Save the Children (Libya ve Irak)

-

NGO PEN (Peer Educators
Network) / Unicef Innovations Lab
(Kosova)

-

Anima Polis Association (Romanya)

-

PARTNERË PËR FËMIJËT
(Arnavutluk)

-

Association of citizens “Sane
Childhood” (Makedonya)

-

Human Rights and Conflict
Research Institute (Ermenistan)

(Kosova)
-

Sri Lanka Islamic Student Movement Sri Lanka. (www.slism.org)

-

ASDAA association for Deaf (Mısır)

-

Academy for Peace and
Development (Gürcistan)

-

Obdusdman for Children (Bosna
Hersek)

-

Bina Movement Foundation
(Tunus)

-

Armenian Community of Georgia
(Gürcistan)

-

Young Leaders Public Union
(Azerbaycan)

-

Children Charity Club (Kazakistan)

-

Qiriazi Center (Kosova)

-

Youth Development AIDA (Ürdün)

-

Krik Juravlya (Kırgızistan)

-

Algerian Red Crescent Association
(Cezayir)

-

Day care center for children and
youth (Karadağ)

-

Interkulturni Susreti (Bosna
Hersek)

-

“Kamolot” - humanitarian
movement of youth (Özbekistan)

-

AXIOS-MISION MUJER
(Meksika)

-

“Romaversitas” (Makedonya)

-

ALFA GENERATION (Romanya)

-

Legebitra (Slovenya)

-

Youth movement REVOLT (Bosna
Hersek)

-

Handicap International
(Tacikistan)

-

Model Organization of Islamic
Cooperation (Mısır)

-

Center for Interethnic Cooperation
(Rusya)

-

Action Aid Denmark (Ürdün)

-

NGO Alternativa (Moldova)

-

Association of law students and
young lawyers Pavel Satev Kocani
(Makedonya)

-

Türkmenistan

-

-

Regional youth Office-Uzice
(Sırbistan)

Tema, Turmepa and President
of Koç University Volunteers
Environment Community (Turkey)

-

-

Association of culture and art “Pejo
Markovic” (Bosna Hersek)

Alternative Youth Association
(Turkey)

-

Şişli Youth Council (Turkey)

-

Youth In Action Association
(Afganistan)

-

Kumbara Sanat (Turkey)

-

İzmir Youth Council (Turkey)

-

PIC: Peace International Center
(Tunus)

-

Red Crescent Eskişehir – Youth
Wings (Turkey)

-

NGO “Public Advocacy”
(Gürcistan)

-

National Youth Parliament (Turkey)

-

Gjakova Youth Centre (Kosova)

-

Ministry of Culture, Youth and
Sports – Gençlik ve Spor Bakanlığı
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UGLA, UNICEF’in desteği ile bölge
ülkelerden farklı gençlere ulaşırken,
aynı zamanda Türkiye’yi ziyaret eden
ve sosyal sorumluluk çalışmalarına
destek veren önemli isimler tarafından
da ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde
UGLA bir rol model olarak bölgedeki
gençlerin hakları ve kapasitelerinin
geliştirilmesine yönelik faaliyetler
yapan uluslararası bir merkez olarak
sunuldu.
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Bu kapsamda, 1 Haziran 2012 günü
BM Genel Sekreteri Ban-Ki Moon’un

Uluslararası
Alanda UGLA

eşi Madame Ban ve 16 Ekim 2012
tarihinde de Belçika Prensesi, Prenses
Mathilde UGLA’yı ziyaret etmişlerdir.
Kendileri, UGLA’da eğitim almış
gençler ile bir araya gelmiştir.
Ayrıca, UGLA proje ortakları CORIO
ve Save the Children tarafından iyi
uygulama örneği olarak Amsterdam
Borsası’nın açılışını yapmak üzere
Hollanda’ya davet edildi.
Açılışı Siirt’ten Müzakere ve
Arabuluculuk eğitmeni Abdüsselam
Yılmaz yaptı.
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Çocuk Hakları ve Yaygınlaştırılması
Adı

Destekleyenler
Sayılar

- Bilgi Üniversitesi Çocuk Hakları Birimi
- Gözde Durmuş ve Melda Akbaş Akboğa
11 kent, 653 çocuk ve genç ile 40 yerel akran eğitimi ve atölyesi

Genel Bilgi
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“Söz Küçüğün: Bir Çocuk Hakları Oyunu” çocuk hakları yaygınlaştırma eğitim programı 15-19 Temmuz 2012 tarihleri arasında
İstanbul’da yapıldı. Çocuk Algısı, Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İlkeleri konuları odağında gerçekleşen eğitimin hedefi
gençlerin kendi yerellerinde gençlerle çocuk hakları konuşmanın yanında, çocuklarla “Söz Küçüğün” isimli çocuk hakları oyunu
paylaşmaları ve bu oyunun etkisinin ölçülmesine destek vermeleri için onları güçlendirmekti. Bu eğitimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çocuk Çalışmaları Birimi’nin gönüllü desteği ile birlikte gerçekleştiril.

Ulusal
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“Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları” Çocuk Hakları Yaygınlaştırma Eğitim
Programı

Bu eğitim programının iki temel amacı var. İlk olarak gönüllü gençlik çalışanlarının çocuk hakları ve algısı konusunda gençlere yönelik farkındalık yaratmalarını desteklemek. İkinci olarak, “Söz Küçüğün” oyunu ile çocuk hakları hakkında çocukları güçlendirmek.
Her eğitimin ve çalışmanın sonucunda toplanan ve derlenen değerlendirmeler ile çocuklardaki algı değişikliğinin ölçülmesi ayrıca
hedeflendi.
Eğitim programına farklı gençlik örgütlerinden genç gönüllüler, genç öğretmenler,
Belediyelerin çocuk birimlerinde çalışan genç çalışanlar ve gönüllü gençler katıldı. 11 kentten 19 gencin katıldığı eğitim programında
yaygın eğitim metotları kullanıldı.
Eğitim programı sonrasında eğitime katılan genç gönüllüler eğitimi kendi kurumlarında ve kentlerinde yaygınlaştırmaya başladı. Söz
Küçüğün yaygınlaştırma çalışmaları ilkokullarda, belediyelerde, gençlik sivil toplum kuruluşlarının açtığı atölyelerde ve TEGV’in çeşitli
parklarında gerçekleşti.
Genel olarak eğitim içeriği aşağıdaki şekildedir:
• Çocuk haklarına giriş
• Çocuk Hakları Sözleşmesi
• Çocuk Hakları İlkeleri
• Çocuk hakları kutu oyunu: “Söz Küçüğün”

Süre

4 Gün

Bizde Her Yer UGLA:Ugla her yerde!!!
Orda bir köy var uzakta…O köy Edelerin köyüdür…O
köyde de Ugla…Ugla her yerde …
Öğretmen olmanın bir yönelişiydi: Çocuk Hakları. Çocukları
sevmek, onların haklarını öğrenmek, öğretmek ve farkındalık
oluşturabilmek. Ve elinizde köy çocukları varsa bir de Tabi
bütün adresler Ugla’yı göstermişti.
Söz Küçüğün ile başlayan maceramız Edeler diyarı
K.Maraş’ta Söz Minik Edelere dönüşüvermişti. Evet orda
uzakta bir köy okulunda, köy çocuklarıyla Engizek dağının
yamaçlarında.
Bir kutuyla değişen düşünceler, kartların renkleriyle farkına
varılan haklar…Bir oyunla köy çocuklarının da haykırışları,
topraklarını paylaştıkları sığınmacı Suriyeli kardeşlerinin
çığlıklarına da karışmıştı.
Bunu başaran bir UGLA vardı. Teşekkürlerimiz ekibe,
ekibimize, ailemize, çocuklarımıza ve Dünya çocuklarına
K.Maraş Baydemirli Boybeyli İlkokulu öğretmeni olarak
UGLA’ya, ÇOÇA’ya, koordinatörlerimize ve eğitmenlerimize,
çocuk hakları kolaylaştırıcı arkadaşlarıma her şey için
teşekkürlerimi kurumum ve kendi adıma sunarım.
Sevgilerle

Derya SÖNMEZ
İlkokul Öğretmeni
Kahramanmaraş
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(UGLA) Faaliyet Raporu
Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Merhaba, Ugla ile tanışmam iki yıl önce
“Ayrımcılıkla Müzakere Ve Arabuluculuk”
ve Yeni Medya’da Nefret Söylemi” adlı
eğitimler sayesinde olmuştu. Bu eğitimler
gerçekten çok faydalı geçmişti ve diğer
çalışmalarınız üzerine araştırmalar
yaptım. Ben okul öncesi öğretmenliği
bölümünde okuyorum ve özellikle kendi
alanımla ilgili eğitimlerinize katılmayı çok
istiyordum ve bana çok şey katacağını
düşünmüştüm. Çocuk Hakları üzerine
eğitiminiz olduğunu duyunca hemen
başvuruda bulundum zaten. Daha
öncesinde Bilgi Üniversitesinin ortaklığıyla
Çoça’nın bir eğitimine katılmıştım ve
yaygın eğitim metotlarının gerçekten
birebir kullandıklarını gördüm ve bu
benim ilk deneyimimdi. Çocuk Hakları
eğitiminde onların da eğitmen olarak
yer alması beni daha çok teşvik etti.
Eğitimde beklediğim gibi oldu. Hem
çok keyifli vakit geçirdim hem de Çocuk
Hakları ve yaygın eğitim metotlarıyla ilgili
tecrübe ve bilgilerimi geliştirdim. Eğitim
sonrası yereldeki arkadaşlarımız ile ve
eğitim verdiğimiz çocuklarla yaptığımız
çalışmalar eğitimin sürdürülebilirliği aynı
zamanda da yaygınlaştırılması açısından
hem bana hem de bu gruplara çok
şey kattı diyebilirim. Şuan bile gönüllü
bulunduğum çocuk kurumlarında orada
öğrendiğim birçok şeyi aktarıyorum ve
böylece eğitiminde sürdürülebilirliğini
düşünüyorum aynı zamanda bu durumda
bizlere ve aktardığımız kişi ve kurumlara
çok şey kattı. Bundan sonraki tüm
çalışmalarınıza da katılmak isterim.
Başarılar sizlere, tekrardan görüşmek
üzere, hoşça kalın!

Hand in Hand For Children Çocuklar İçin El Ele
Katılımcı Sayısı: 29
Ülkeler:
Hırvatistan-BulgaristanYunanistan-Türkiye-İsveçHollanda-Estonya
Proje Süresi:
20-27 Temmuz, 2013

Projenin Çıkış Noktası: Projemiz yaşadığımız bölgede
çocuğun toplumsal ekonomik kültürel ve eğitim hayatındaki rolü
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümünde uluslararası
birikimlerden faydalanarak farklı bakış açılarıyla bu sorunlara
yaklaşmak ve pratik anlamda çözümler bulma isteğimizden
kaynaklanmıştır.
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Bu projeyi yazmak nereden
aklımıza geldi?

Resim??

Barış Seven
Zeki Dündar

Habitat’tan (UGLA projesi ile) çocuk hakları eğitimini aldıktan sonra Joint Civic
Education programından aldığım fon ile
Muş’ta çocuklar için el ele adlı projemizi
yaptık.
Bu projelerin çıktılarını ve bu konudaki
tecrübelerimizi uluslararası bir projede
deneyimlemek istedik. Bu karardan yola
çıkarak İstanbul’da çocuk hakları, çocuk
hakları ihlalleri ve çocuk işçiliği ile ilgili
uluslararası bir proje yaptık.

Belgesel Sinema
Adı

Genç Sanat – Belgesel Sinema ve Sosyal Sorumluluk Eğitim Programı

Destekleyenler

Babil Toplum Kültür Sanat ve Belgesel Sinema Çalışmaları Derneği
Enis Rıza Sakızlı, Bahriye Kabadayı Dal, Cenk Erdoğan, KEKEÇA ekibi

Sayılar

6 kent, 224 çocuk ve genç ile 8 yerel akran eğitimi ve atölyesi

(UGLA) Faaliyet Raporu

Genel Bilgi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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VTR Araştırma Yapım ve Yönetim ile Habitat arasında uzun yıllardır devam eden işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde özellikle
gençler hedefinde gençlerin akranlığı ile belgesel sinema ve sosyal sorumluluk konularında farkındalık yaratmak amacı ile Genç Sanat
eğitim programı başladı. GençSanat – Belgesel Sinema ve Sosyal Sorumluluk Eğitim Programı BABİL Toplum Kültür Sanat ve Belgesel
Sinema Çalışmaları Derneği’nin desteği ile 17-20 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Sinema, fotoğrafçılık, sözlü tarih, belgesel sinema konuları odağında gerçekleşen eğitimin hedefi gençlerde bu konuda farkındalık yaratmak, yerellerinde gençlerin özellikle
belgesel sinema konusunda bilgilendirilmesidir. Bu kapsamda 16 kentten 23 genç gönüllü eğitim programına katıldı.
Genç Sanat eğitim programı içerisinde genel olarak sanat, sinema ve özel olarak belgesel sinema ve belgesel sinema süreçleri: sözlü
tarih, araştırma, fotoğraf okuma konuları sözlü olarak aktarıldı. Ayrıca, sinemanın ve özellikle belgesel sinemanın sosyal sorumluluk
ve toplumda farklı konularda farkındalık yaratma çabalarından örnekler verildi. Türkiye’den ve dünyadan birçok kısa film ve belgesel
izlendi. Ardından yapılan kısa tartışmalar ile edinilen teorik bilgiler pratikte örnekler ile değerlendirildi.
Eğitim programına katılan genç gönüllüler bu konuda daha önce çalışmalarda bulunmuş gençler arasından seçildi. Özellikle fotoğrafçılık, tiyatro ve sinema ile ilgilenen gençler daha sonra kendi kentlerinde farklı atölyeler ve/ya kendi projeleri ile programın nihai
hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırdılar. Programa Bingöl Solhan’dan katılan genç bir öğretmen (Ferhat Bayar), programın özellikle
sinemaya giriş kısmını çocuklara anlatarak çocuklarda sinema ve belgesel sinema anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır.
Genel olarak eğitim içeriği aşağıdaki şekildedir:
• Sanat
• Sinema, Belgesel Sinema
• Sözlü Tarih
• Sosyal Sorumluluk ve Sinema
• Bir Tema Üzerine Film Müziği Yapmak
• Fotoğraf Okuma
• Anadolu Sanatı
• Ortak Akıl
* Yerel atölyelerde katılımcılara ve zamana göre içerik tekrar gözden geçirilmektedir.

Süre

4 Gün

İnsan olmak ve insan hayatına dokunarak anlamlı kalabilmek adına verilen bir çabadır bizimkisi…
Gündelik monotonluğun yoğun yaşandığı bir süreçte
başlıyor benim hikâyem. Ara sıra insan olduğumuzu hatırlayarak yaptığımız çalışmalardan ibaretti yaptıklarım. Ne tuhaf
ki, insan için ufak bir çaba dahi sarf etmişsem karşılığı ne
olursa olsun mutlu olmam için yeterliydi, ancak sarf etmiş
olduğum ufak bir çaba, işin sonunda tatmin olmam için yeterli olmadı hiçbir zaman. Çünkü her zaman yapılacak daha
çok şeyin olduğunu düşünürdüm. “Neler yapılıyor ve ben
neler yapabilirim?” diye düşünürken internette denk geldiğim bir eğitim ilanıyla hayatımda radikal değişikler yaptım
diyebilirim.
Monotonluğu ve tekdüzeliği yoğun olduğu bir süreçte hayatıma heyecan katan ve yol haritam olan UGLA (Uluslararası
Genç Liderler Akademisi) oldu.
Bugün yaptığım işe anlam katan ve sade bir şekilde süren
eğitmenliğim UGLA ile birlikte yaygın eğitim teknikleriyle
gelişmeye ve yaptığım işi daha fazla önemsememe neden
oldu.
Farkında olmadan farkındalık yaratamayacağımı, insanı
anlamadan insana ulaşamayacağımı, sorumluluk almadan
çözüm üretemeyeceğimi, her şeyden önce insanın insanla var olabileceğini, değerlenebileceğini UGLA ile geçen
süreçte ve devamında yaşamımda yaşanan gelişimle
anladım.
UGLA Genç Sanat Eğitimi ve Söz Küçüğün Çocuk Hakları
Eğitimi ile almış olduğum sorumluluğu yerine getirebilmemde bana destek sunan UGLA Ekibine (özelde Elif KALAN’a),
eğitmen/kolaylaştırıcı arkadaşlara yürekten teşekkürler.

Ferhat Bayar
Solhan Eğitim Derneği
Bingöl – Solhan
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Müzakere ve Arabuluculuk
Adı
Destekleyenler

(UGLA) Faaliyet Raporu

Sayılar

Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Müzakere ve Arabuluculuk Eğitim Programı
Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans
Programı ve Öğrencileri, Doç. Dr. Nimet Beriker
34 kentte, 79 eğitim ve 1570 gence müzakere ve arabuluculuk
eğitimi

Genel Bilgi

Eğitim içeriği (Uyuşmazlık Çözümünde Müzakere ve Arabuluculuk) Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans
programı 2010-2011 dönemi öğrencilerinden Cihan Ak, Mine Akar, İrina Brinken, Sami Çebi, Arzu Göncü, Tunç Karaçay, Baybars
Örsek ve Nihan Sakarya ve 2011-2012 öğrencilerinden Sofiya Nuryyeva, Jubjana Vila, Süheyla Nurlu, Pelin Çiftçi, Arjola Balilaj,
Azat Nuriakhmetov, Sena Tek, Hatice Özen, Ismail Aliji, Gülcihan Çiğdem tarafından Doç. Dr. Nimet Beriker’in süpervizörlüğünde ve
danışmanlığında hazırlandı. Hazırlanan bu eğitim içeriği UGLA bünyesinde Mayıs 2011, Mart ve Mayıs 2012’de yapılan eğitmen
eğitimlerinde kullanılmaya devam etti. Bu eğitmen eğitimlerine gençlik sivil toplumlarından, gençlik meclislerinden, üniversitelerin
gençlik kulüplerinden, gençlik ve kültür evlerinden, ve çeşitli gençlik organizasyonlarından ve ayrıca TEGV, TURKMISC gibi ulusal çapta
gençler ve çocuklar ile çalışan sivil toplum kuruluşlarından, 33 kentten, 59 genç katıldı. Eğitmen eğitiminin ardından, gençler kendi
kurumlarında ve kentlerinde yerel eğitimlerini uygulamaya başladı.
Müzakere ve Arabuluculuk Eğitima Programı’nın temel amacı gençler arasında müzakere ve arabuluculuk kavramları ile ilgili olarak
farkındalık yaratmak ve eğitim programının içerisinde yer alan simülasyonlar ile gençlerin/katılımcıların bu süreçleri deneyimlemelerini
sağlamaktır.
Genel olarak eğitim içeriği aşağıdaki şekildedir:
• Müzakere
• Müzakere Teknikleri
• Müzakere Simülasyon
• Müzakere Çeşitleri
• Bir müzakere çeşidi olarak Arabuluculuk?
• Arabuluculuğun Özellikleri?
• Arabulucunun Özellikleri?
• Arabuluculuk Simülasyonu

Süre

4 - 5 Gün

Müzakere ve Arabuluculuk Eğitim Programı UGLA’nın en çok rağbet gören
eğitimlerinden birisi oldu. Konuların oldukça güncel olması, uyuşmazlık çözümü
mantığında çözüm önerileri sunulmasına destek olması ve bu konularda akran
eğitimi metodu ile uygulama yapan başka bir eğitim programın olmaması
bunun nedeni olarak sıralanabilir. Bu yüzden, bu eğitim programı UGLA’nın
hedef gruplarının yanı sıra özellikle kamu kurumları, özel sektör kuruluşları hem
de üniversite kulüpleri tarafından yoğun olarak talep edildi.

Mart 2011 döneminde İstanbul’da düzenlenen Müzakere
ve Arabuluculuk eğitimine katıldım. Katıldığım bu eğitim
sayesinde özellikle kişisel ve toplumsal anlamda bana çok
şey kattığını düşünmekteyim. Müzakere nedir? Müzakere
yöntem ve teknikleri nelerdir? Arabuluculuk ve Arabulucuğun
şartları gibi kavram ve olgular bakış açımızda yenilikler
katmıştır. Tamamen yabancı olduğum bir konu hakkında kısa
sürede verilen bu profesyonelce eğitim sorunların çözümüne
yönelik bizlere kattığı bu farkındalığı yadsınamaz gerçektir.
Mesleki olarak çalıştığım bir okulda bu eğitimi paylaştığım
öğrencilerde de kısa sürede olumlu izlenim etkisini göstermiştir. (2) günlük eğitime katılan öğrencilerimiz daha
barışçıl bir rol edinmiş olup, öğrenciler arasında çıkan kişisel
olaylara çözüm olanağı sunmuş durum okulumuzda özellikle
çıkan disiplin olaylarını önemli oranda azaltmıştır. Daha
çok yaygınlaştırmayı düşündüğümüz bu eğitimi İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle daha çok kişiye
ulaşma imkanı bulacağız. Ve böylece gerekliliğine her daim
inandığımız bu eğitimi ilçemizin tüm okullarındaki öğrencilerimizle paylaşmayı hedef edindik. UGLA tarafından verilen
bu nitelikli ve fark yaratan eğitimin devamını diliyor, bizlere
kattığınız bu değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Enes ÇELİK
Müzakere ve Arabuluculuk Eğitimi
Kolaylaştırıcısı / Bingöl
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UGLA ile tanışma hikayem yerelde gönüllülük yaptığım Gençlik ve
Kültür Evi sayesinde oldu. Gönüllülük sürecimin başında ‘’UGLA’’ ile
tanışmam benim açımdan şanstı diyebilirim. Yerelde insanların hayatlarına etki etmeyi kendime amaç edinmiştim ve heyecanlıydım. Her
gün dünyayı kurtarmanın, ülkeleri barıştırmanın ve bir araya getirmenin
yollarını arıyordum.
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Hem güncel hem özgün bir proje olması bu etkiyi oluşturmasında
kuşkusuz çok önemli.

Uluslararası Genç Liderler Akademisi

(UGLA) Faaliyet Raporu

Merhaba,

Kafamda bir ton yöntem geliştirmiştim. Sonradan farkettim ki hayaller
kurmanın en güzel yanı onları gerçek kılmaktır. Henüz gönüllülük sürecimin başında UGLA’nın Müzakere ve Arabuluculuk eğitmen eğitimi
duyurusunu gördüm. ‘’Müzakere ve Arabuluculuk’’ Eğitimi çoğu insanın
ilgisini çekebilecek etkide bir proje.

Başvuru sürecim ve devam eden süreç çok yararlı geçti. Şimdi dönüp
baktığımda ne derece kaliteli bir işin parçası olduğumu görüyorum.
Yerelde eğitimler düzenledim. Birçok gence Müzakere ve Arabuluculuk
konusunda farkındalık oluşturma adına önemli işler yaptık. UGLA’nın
dolayısıyla Müzakere ve Arabuluculuk eğitiminin benim hayatıma en
büyük etkisi üniversiteden mezun olduktan sonrada devam etti. Şimdi
İstanbul’da Enerji alanında çalışan uluslararası bir firmada İnsan Kaynakları departmanında staj yapıyorum. Staja kabul edilmemin en büyük
etkisi kuşkusuz Sivil Toplum geçmişim ve ‘’Müzakere ve Arabuluculuk’’
Eğitmenliğim. Mülakat sürecinde en güçlü yanımı oluşturdu.
Şimdi staj yaptığım kurumda şirket çalışanlarına ‘’Müzakere ve Arabuluculuk’’ konusunda eğitim vermem isteniyor.
Muhtemelen siz bu yazıyı okurken ben bir kaç eğitimi vermiş olacağım.. Sivil Toplum Mecrasında yaklaşık 3 yıldır çalışmaktayım.
Sanırım ‘’Farkındalık’’ kelimesinin değişik mecralarda karşılık bulmasına şahit oluyorum. Hayatımda yarattığı ‘’Farkındalık’’ için UGLA’ya
teşekkürler.

Müslüm Yüksel
Şanlıurfa Gençlik ve
Kültür Evi
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Ayrımcılıkla Mücadele / Nefret Söylemi
Adı

(UGLA) Faaliyet Raporu

Destekleyenler

Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Sayılar

Ayrımcılıkla Mücadele (ve Yeni Medyada Nefret Söylemi) Eğitim Programı
1. Aşama: Av. Özlem Kara - Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi /
Çukurova Belediyesi, Prof. Dr. Mutlu Binark - Başkent Üniversitesi, Doç.
Dr. Günseli Bayraktutan Sütçü - Başkent Üniversitesi, Tuğrul Çomu Ankara Üniversitesi, Yüksek lisans öğrencisi
2. Aşama: Uzman Arş. Gökçeçiçek Ayata ve Öğretim Görevlisi Burcu
Yeşiladalı - İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Dr. Ulaş Karan
- Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doç. Dr. Kenan Çayır Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
14 kent, 24 eğitim ile 508 genç ve çocuk

Genel Bilgi

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi ilk olarak 2012 yılının ocak ayında İstanbul’da gerçekleşmiş olup eğitimin
içeriği Av. Özlem Kara – Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi / Çukurova Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğü (Ayrımcılık konusunda),
Prof. Dr. Mutlu Binark – Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi (Yeni Medyada Nefret Söylemi), Doç. Dr. Günseli Bayraktutan Sütçü
– Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi (Yeni Medyada Nefret Söylemi), Tuğrul Çomu – Ankara Üniversitesi, Yüksek lisans öğrencisi
(Yeni Medyada Nefret Söylemi) tarafından hazırlandı.
Bir yıl boyunca süren yerel eğitimlerin sonunda toplam 10 ilde 500 kişiye ulaşıldı. Bu süreçte eğitmenler ve atölye katılımcılarından alınan geri dönüşlere göre ayrımcılığın konu itibariyle çok geniş olması ve atölyelerin daha etkin olabilmesi için müfredatın “Ayrımcılıkla
Mücadele” ve “Nefret Suçlarıyla Mücadele” olarak ikiye ayrılmasına karar verildi ve eğitimin ikinci aşaması planlandı.
4-9 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen “Ayrımcılıkla Mücadele” Eğitimi ile başlayan bu aşamada; İstanbul Bilgi
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Gökçeçiçek Ayata ve Burcu Yeşiladalı, Hukuk Fakültesi’nden
Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Dr. Ulaş Karan, Sosyoloji Bölümü’nden Kenan Çayır’ın gönüllü desteği ile hem eğitim içeriği hazırlandı
hem de eğitim gerçekleştirildi. Oluşturulan yeni program; ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadele konularında farkındalık yaratmayı
amaçlayarak gençlerin kendi yerellerinde gençlere yönelik ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadele atölyeleri gerçekleştirmesinin
yanında, gençlerde ayrımcılık konusunda uzun vadede davranış değişikliğini desteklemeyi esas aldı.

Süre

4 Gün

*Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi’nin yukarıda belirtilen ikinci aşaması olan “Nefret Suçlarıyla Mücadele” bölümünün planlanması için
Sosyal Değişim Derneği ile görüşmeler yapılarak eğitim içeriği hazırlandı. Ancak zamanlama olarak henüz bir karara varılamadığı için
eğitim şimdilik askıya alındı.
Genel olarak eğitim içeriği aşağıdaki şekildedir:
• İnsan hakları
• Sosyal bilimin gözünden ayrımcılık
• Ayrımcılık yasağı ve ilgili kavramlar/tanımlar
• Ayrımcılık yasağına dair ulusal ve uluslararası mevzuat
• Ayrımcılığın önlenmesine yönelik tedbirler ve çalışmalar
Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitimi
a. Önyargılardan Ayrımcılığa
b. Ayrımcılık ve Uluslar arası Hukuk
c. Türkiye’de Ayrımcılığa Karşı Mevzuat
d. Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
e. Nefret Söylemi
f. Medya, Yeni Medya, Yeni Medyada Nefret Söylemi
g. Yeni Medya Ortamında Nefret Söylemine Karşı Mücadele Yolları
h. Ortak Akıl

Eğitim değerlendirme analizlerine katılan gençlerin çoğunluğu ayrımcılıkla
mücadelede gençlerin rolünü önemli buluyor.
(Ön Test: 4,35 Son Test: 4,29 – 1 hiç katılmıyorum – 5 tam katılıyorum)
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UGLA Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi’ne
4-9 Aralık 2012 tarihleri arasında katıldım.
Eğitim konusu bana yeni düşünme,
dayanışma ve araştırma alanları yarattığı
ve mevcut alanlarımda da daha aktif olabilmemi sağladığı için oldukça önemliydi.
Eğitimin içeriği ve Bilgi Üniversitesi’nin
değerli hocaları ve Habitat gönüllülerinin
katkılarıyla unutamadığım bir deneyim
oldu İstanbul’daki eğitim. Ardından katkıda
bulunduğum AEGEE-Ankara, YAŞAD,
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
ve UGLA Koordinasyon Toplantısı’nda
diğer UGLA kolaylaştırıcılarıyla yaptığımız
Ayrımcılıkla Mücadele Atölyeleri farklı
yaşlardan, kimliklerden, fikirlerden
insanların bir araya geldiği ve ayrımcılık
konusunda tartışabildiği, paylaşabildiği,
zaman zaman kendi önyargıları hakkında
sorgulamalar yaptığı alanlar yaratmamızı
mümkün kıldı.
.........
2012’nin Aralık ayından beri sık sık
iletişimde olduğum için artık kendimi
oldukça yakın hissettiğim Habitat ekibinin
önemli katkılarıyla UGLA, hedef kitlesi olan
gençler arasında eğitimlerinin içeriği ve
verimli planlamasıyla gitgide artan bir etki
ve ilgi sağlıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı sivil toplum örgütlerine ve gençlik
organizasyonlarına ulaşarak eğitimlerinin
binlerce kişiye ulaşmasını olanaklı kılıyor.
UGLA eğitimleri herkese ulaşamasa bile insanların akıllarında bir soru işareti oluşturması bile bence çok değerli. Çünkü her şey
bir soruyla başlıyor. UGLA da insanların bu
soru işaretlerine dolaylı ya da doğrudan
ulaşmaları için yapılan ve etkili olan önemli
projelerden biri.
Emeği geçen herkese teşekkürler… 

Elif Bilir
AEGEE - Ankara

“İnsanın hayatında bazı yaşanmışlıklar
vardır, hatırladıkça içinde olduğundan mutluluk duyduğu, UGLA benim için öyle bir
proje. 8 yıldır gönüllü olarak birçok projede yer aldım. Hepsinin bana kattığı çok
fazla şey oldu ama UGLA hem çalıştığım
konu itibariyle hem de gönüllülerin kendi
arasındaki iletişimleri nedeniyle benim için
ayrı bir yerde. “Ayrımcılık ve Yeni Medyada
Nefret Söylemi” farkındalık atölyeleriyle
(eğitimleriyle) bir çok şehre gidip, bir çok
insanla tanışmamı, bir çok insan dokunmamı sağlayan, hayatıma yeni bir bakış
açısı katan bu ailenin içinde olmaktan çok
mutluluk duydum…”

Dilan Kaya
Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret
Söylemi Eğitmeni
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İklim Takımları
Adı
Destekleyenler
Sayılar

İklim Takımları Eğitim Programı
EKO-IQ Türkiye’nin ilk Yeşil İş ve Yeşil Yaşam Dergisi
Ayşe Bilge Dicleli / Barış Doğru
11 kent, 17 eğitim ile 542 genç ve çocuk

(UGLA) Faaliyet Raporu

Genel Bilgi
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“UGLA İklim Takımları” eğitim programı EKO-IQ’nun gönüllü desteği ile 26-30 Eylül 2012
tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Eğitimin ana hedefi gençlerin kendi yerellerindeki çevre
sorunlarının belirlemesi, hangi çevre STK’larının ve aktörlerinin (ilgili şirketler, yerel yönetimler,
kamu kurumları vs.) bulunduğunun saptanması ve gençlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve
yerel UGLA İklim Takımları oluşturulması olarak öne çıktı.
Bu kapsamda 17 kentten 22 genç gönüllü eğitim programına katılarak UGLA İklim Takımları
ekibini oluşturdu. İklim ve çevre konusunda farkındalık yaratma hedefiyle çalışmalarına başlayan bu ekip Eylül 2012’den bugüne, 11 kentte 542 genç ve çocuğa eğitimler verdi, farkındalık
atölyeleri düzenledi.
Verilen eğitimlerin yanı sıra İklim Takımlarının yazıları aylık olarak yayınlanan EKO-IQ dergisinde
yer alırken, UGLA İklim Takımları çalışmalarını ve gündeme ilişkin haberleri oluşturdukları blogta
paylaşıyorlar. Blog için: http://iklimtakimlari.blogspot.com/
Genel olarak eğitim içeriği aşağıdaki şekildedir:
 Habitat Nedir?
 Dünyamız ve Evimiz
 Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri
- Çözümler
- Yenilebilir Enerji nedir?(sorunlu alanlar HES ve bio yakıtlar)
- Geri Dönüşüm nedir?
- Enerji tasarrufu nedir?
- Temiz teknolojiler
- Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi
 Ben Ne Yapabilirim?

Süre

4 Gün

UGLA…
Burayı tanımak beni ve hayata bakış açımı
başlı başınca değiştirdi. Bu network’ün
bir parçası olmak bir harika. Verdiğim
eğitimlerde bunun zaten geri yansımasını
alıyordum. Ugla bana geniş bir arkadaş
ağı sağladı. Eğitimler ve atölyelerde
aldığım bilgiler eğitim yöntemleri hem
yerel eğitimlerde hem de sosyal hayatımda
büyük katısı oldu. Kısacası bu network’ün
bi parçası olduğum için çok mutlu ve
gururluyum.

Tunahan Turan
İklim Takımları - Ordu
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Mehmet Bayram, 09.09.1994 doğumluyum. Adana’da yaşıyorum.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Siyasal Bilimler ve Uluslararası
İlişkiler ve aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi – Sosyal
Hizmetler okuyorum. Adana’da bir grup gençle sürekli doğa olaylarına
karsı farkındalık oluşturmak için bir araya gelmiştik. Yavaş yavaş bu
birlikteliğimiz büyüdü ve artık bir şeyler yapmamız gerekiyor dedik
ve kendimizi bu konuda olabildiğince geliştirmeye çalıştık. Sürekli bir
arayışlar içinde, kendimi Uluslararası Genç Liderler Akademisi İklim
Takımları Eğitim çağrısını okurken buldum. Çok hoşuma gitti. Adana’nın
çevre sorunlarına da yakın hissettiğim için, başvurdum ve kabul
edildim. O kadar mutlu olmuştum ki, adeta‘’pantolonumun paçaları zil
çalıyordu’’  . Kendimi UGLA’ya çok yakın hissetmiştim. Eğitimimizi İstanbul’da yapmanın bir farkı da vardı. Eğitim yerinin bulmamız
imkânsızdı herhalde. Yerebatan Sarnıcı’nın üzerinde, ne komik gelmişti
bana ama gerçekti.
Çok kaliteli bir Sivil Toplum Ruhunu işliyorlardı yaptıklarıyla. Eğitime
ülkenin dört bir yanından gelen eğitmen arkadaşlarla bilgilerimizi tazeledik ve bilgimize bilgi kattık. Otelin eşsiz ruhu ve İstanbul’un sempatikliğiyle kendimi çok mutlu hissediyordum. Artık çok görevim olduğunu
biliyordum. Artık okullarda, fabrikalarda, meslek edindirme kurslarında
vb. birçok yerde Çevre Eğitimi vermenin mutluluğunu yaşayacaktım.
Bir AB Gençlik Projesi kapsamında 3 okulda yaklaşık 300 kişiye eğitim
verdim. Şuan yönetim kurulunda olduğum bir dernekte Çevre Takımı
oluşturup, 25 kişiye eğitim verdim. Eğitimlerimi kendi oluşturduğum
Akran Modüllerle yapıyorum. Akran modüllerim, gençlerin ve çocukların ilgisini çekiyor. Böylelikle eğitim sürecini etkin ve etkili hissedip,
daha başarılı olmamı destekliyor.
UGLA’ da olmak kadar Sivil Düşünme olamaz diyorum… Gerçekten çok
iyi şeyler yaptıklarını söyleyebilirim. Şeyler dedim ya sey işte… Anlamlandıramadığım duygular, anlamlandıramadığım hisler yaşattı bana…
çok donanımlı hissediyorum kendimi… En mükemmeli: ‘Algılarımı
değiştirdim UGLA’ile ’ …
Sevgiler

Mehmet Bayram
İklim Takımları - Adana
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Aktif Gönüllülük
Adı
Destekleyenler
Sayılar

Aktif Gönüllülük Eğitim Programı
Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı (UNV)
Ulla Gronlund
13 kent, 33 eğitim ile 609 genç ve çocuk
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Aktif Gönüllü-lük” eğitim programı gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak, gençlere gönüllü savunuculuk faaliyetleri odağında bilgi, yetenek ve araçlar sağlamak ve gönüllü yönetimi
konusunda özellikle sivil toplum kuruluşlarında ve ilgili kuruluşlarda çalışan gençlerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçladı.
Eğitimin hedefi gençlerin kendi yerellerinde gençlere yönelik gönüllülük atölyeleri gerçekleştirmesi ile gönüllü olma algısını geliştirmenin yanında, özellikle gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kuruluşların gönüllü yönetimi konusunda kapasitelerinin gelişmesine
destek olmak.
Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı’nın desteği ile gerçekleştirilen bu eğitim 19-23 Aralık
2012 tarihleri arasında İstanbul’da uygulandı.
Bu eğitime katılan gençler aracılığı ve kolaylaştırıcılığı ile aktif gönüllü-lük konusunda gençler
arasında farkındalık yaratmak ve özellikle sivil toplum kuruluşlarında çalışan gençlerin gönüllü
yönetimi, gönüllülükte iletişim ve savunuculuk konularında bilgi sahibi olması hedeflendi.
Bu kapsamda eğitimin başlangıç tarihinden bu yana 13 kentte 609 kişiye eğitimler ulaştırılmıştır.
Aktif-Gönüllülük – 1 Gün
a. Gönüllü-lük Tanımı
b. Paydaş Tanımlama
c. Paydaşlarla İletişim
d. Etkili Savunuculuk ve İletişim
e. Etkili Gönüllü Yönetimi
f. Gönüllü-lük Politikası Oluşturma

Süre

4 Gün

UGLA’nın Aktif Gönüllü-lük eğitim eğitmenliğini yapmaktayım.
Yaklaşık 1 yılda 7 eğitim açarak ulaşmayı hedeflediğimiz farklı
farklı kitlelerin bir kısmına ulaşabildim. Biz Aktif Gönüllü-lük
eğitimimizde tamamen gönüllü ne demek, ne yapar, nasıl
gönüllü olunur bunları anlatıyoruz. Her eğitimimizde veya atölye
sonlarında karşılaştığım hiç değişmeyen tepki ‘’Artık gönüllülük
nedir daha iyi biliyorum, çok farklı ve güncel bilgiler öğrendim,
çevreme mutlaka anlatacağım’’ gibi tepkiler alıyorum. Bu
tepkilerde UGLA’nın bir eğitmeni olarak çok hoşuma gidiyor.
Benim atölyelerimden birinde şöyle bir hikâye geçti başımdan;
gelen katılımcılardan gönüllülük hikâyesi olanlar paylaşmalarını
istedim. Liseli bir arkadaşım STK nedir bilmiyorum, gönüllülük
hikâyemde yok dedi. Ardından katılımcılarımızdan (Türk
Kızılay’ı Kütahya Şube Müdürü Yardımcısı) hikâyesini anlattı
ve kafasında tam da biraz önce liseli arkadaşımızın değindiği
konu hakkında proje varmış. Proje her STK’dan gönüllü gençleri
toplayarak ilimizdeki tüm liselere ulaşarak STK’ları birebir
kişisinden tanıtmak ve oralara nasıl gönüllü olunur konusunu
anlatmak şeklinde idi.. Bu proje hakkında bizden yardım istedi,
irtibatı kesmedik. Eğer planladığımız doğrultuda giderse UGLA
sayesinde Ekim-Kasım aylarında projeyi hayata geçirmek ve
gönüllülük nedir konusunda daha çok liseli arkadaşlarımızla
paylaşmak istiyorum, istiyoruz. Eğitimlerime de tüm hızıyla
devam etmek istiyorum :)

Sıla Bilen
Kütahya Gençlik Meclisi
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İnsan Hakları ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi ile Gençlik Katılımı
Adı
Destekleyenler
Sayılar

Uluslararası

(UGLA) Faaliyet Raporu

UGLA kapsamında; Habitat’ın edindiği tecrübeleri ve geliştirilen eğitim programlarını yalnızca Türkiye’deki gençler ile değil aynı zamanda Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerdeki (Balkanlar, Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Ortadoğu,
Kuzey Afrika, Kafkasya ve Ortadoğu) gençler ile de paylaşmak amacıyla uluslararası eğitimler düzenlendi. UNICEF Türkiye tarafından desteklenen bu eğitimlerle; bölgelerdeki gençlerin kapasite gelişiminin desteklenmesinin yanı sıra katılımcı gençler aracılığıyla uluslararası alanda gençlik çalışmalarıyla ilgili yapılan
aktivitelerle ilgili farkındalık yaratmak hedeflendi.

İnsan Hakları ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi ile Gençlik Katılımı
Eğitimi
UNICEF Türkiye ve Save the Children (Hollanda)
15 ülkeden 30 genç gönüllü

Genel Bilgi
Eğitim; gençlerin temel insan hakları ve gençlik hakları ve katılımı konularında eğitim almalarını
sağlanması, farklı katılım modelleri ve yaklaşımlar ile özellikle dezavantajlı gençlerin katılım
süreçlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleşti. Aynı zamanda, insan hakları ve sosyal uyumla
ilgili farkındalığın arttırılması, çocuk/gençlik katılımıyla ilgili iyi örneklerin paylaşılması ve katılımcılar arasında bu konudaki sivil toplum çalışmalarıyla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımının
sağlanması hedeflendi.
Eğitim Konuları:
Uluslararası Dokümanlar, Birleşmiş Milletler Dokümanları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Özleşmesi (CEDAW), Kadın, Gençlik ve Çocuk
Hakları Bildirgeleri, Çocuk ve Gençlik Katılımı konularında teorik ve pratik çalışmalar ve dünyadan çeşitli örnekler.
Eğitmenler:
Ravi Karkara (UNICEF), Goossen Hoenders and Katarina Muzsikova (Save the Children Hollanda) ve Elif Kalan ve Başak Saral (Habitat)
Eğitim; Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Ermenistan, Fas, Gürcistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Mısır, Sırbistan, Suriye, Ürdün ve Türkiye’den gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Süre

19-25 Eylül 2011, İstanbul - Türkiye

Eğitim sırasında katılımcılar tarafında gençlik katılımı
üzerine bir şarkı bestelendi. Şarkı sosyal paylaşım
sitesi youtube’a yüklenmiş olup “International Youth
Leadership Academy – Better World II” ismiyle
bulunabilir.
Özgürlük, hoşgörü, eşitlik, hayatın ta kendisi
Daha iyi bir insanlık için
Haklarından Vazgeçme!
Çünkü sen mücadele edebilen bir kişisin
Konuş ve söyle, korkma!
Evet, hakkını istemek ve korumak senin hakkın
Kendini değil, herkese düşün
Sesini yükselt ve daha iyi bir yer yarat
Genç veya yaşlı, fark etmez
Biz hepimiz biriz, hadi beraber olalım!!!
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Gençlik Hakları, Gençlik Katılımı, Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk
Adı
Destekleyenler
Sayılar

Gençlik Hakları, Gençlik Katılımı, Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk
Eğitim Programı
UNICEF Türkiye
17 ülkeden 29 gençlik gönüllüsü ve çalışanı
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Eğitimin temel amacı gençlerin insan hakları, gençlik ve çocuk hakları ve katılımı konusunda
kapasitelerini geliştirmek ve özel olarak çocuk istismarı ve ihmali konusunda katılımcıların farklı vakalar konusunda bilgilenmelerini sağlamak olarak belirlendi. Ayrıca, yerel çalışmalarında
kullanmaları için müzakere ve arabuluculuk ve kültürlerarası diyalog konularında da eğitimler
sağlandı. 67 ülkeden 849 başvuru yapılan bu eğitim genel olarak farklı gençlik örgütlerindeki
gönüllü ve profesyonel çalışan gençlerin kapasitelerini geliştirerek kurumsal kapasitelerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladı. Bu kapsamda, eğitimde kullanılan metot ve görseller hem
teorik hem de pratik uygulamaları kapsadı.
Eğitime katılan gençler hem kendi ülkelerinde hem de küresel ölçekte gençlik katılımının
güçlendirilmesine destek sağlamak amacıyla bir video hazırladı. Küresel ölçekte devam eden
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi (Post 2015 Development Agenda) tartışmalarına gençlerin
ve çocukların sesinin duyulması amacı ile hazırlanan bu video birçok uluslararası platformda
ve toplantıda gösterildi. Videoda kendi dilleri ile konuşan gençler gençlik ve katılımının önemine ve kapsayıcılık ilkelerine vurgu yaptılar.
Eğitim Konuları: .Çocuk/gençlik Katılımı, Kapasite Geliştirme, Sosyal Sorumluluk, Çocuk ve
Gençlik İstismarı ve Mücadele, Müzakere ve Arabuluculuk
Eğitmenler: Ravi Karkara (UNICEF), Elif Kalan ve Tunç Karaçay (HABİTAT)
Eğitim; Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Irak, Ürdün, Kosova,
Libya, Makedonya, Meksiko, Karadağ, Romanya, Tunus, Türkiye ve Yemen’den seçilen gençlerin katılımıyla gerçekleşti.
“Gençler 2015 için Ne İstediğini Söylüyor” (Video)

http://www.youtube.com/
watch?v=unfORkBURAI
Süre

http://www.youtube.com/
watch?v=3veECxpizP8

7-14 Eylül 2012, Istanbul, Türkiye

Hi,
It is Ihsan writing as the youngest participant of IYLA International TC with the age of 17  As a young, I always wanted
to make great works for my local area, aimed to make new
opportunities for the new generation in which I am involved.
One day, when I saw the call for participation of IYLA International TC, I just thought that it might be one of the best decisions
I would have made to apply for TC. So, I decided to apply and I
was selected 
When the project time came, I went to Istanbul, the city I had
never been. Firstly, I thought the time would pass by too boring
but it did not. Everyone was so friendly that we got close in a
short time. The people in charge were so helpful and friendly
that when we had any problem, they solved it in short time. The
best project coordinator I have ever worked with, Elif was really
great  She never left us alone, she never let us go out without
her :D Another is Ravi  He is the only one I had difficulty in
understanding while speaking :-D That’s a joke of course  He
is an expert on his work field and that’s why he had no deficiency in terms of information about the theme of TC.
Along the TC, I learnt so many things that I continued to work on
the theme of TC after the training was over. We were informed
about the information of theme, organizations, projects, different
games etc. I used every info after TC to make this training
known in my local area. Informed about the Post 2015 process
that’s organized by United Nations, I organized some meetings
about this issue, implemented a survey work and worked to
make this issue known on social networking web sites.
I am grateful to everyone that works for us and really happy to
be one of the member of this big family 
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Uyuşmazlık Çözümü: Müzakere ve Arabuluculuk
Adı
Destekleyenler
Sayılar

Uyuşmazlık Çözümü: Müzakere ve Arabuluculuk Eğitim Programı
Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı
11 ülkeden 20 genç

(UGLA) Faaliyet Raporu

Genel Bilgi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Eğitim; uyuşmazlık çözümü konusunda farklı ülkelerden, birçok farklı networkte çalışmalar yapan gençlerin kapasitelerinin gelişimini ve kendi bulundukları kurumların da kapasitelerini bu
konuda amacıyla gerçekleşti. Uyuşmazlık çözümü, Müzakere ve Arabuluculuk konularıyla ilgili
temel kavramlar ve örnek olaylar etrafında gelişen eğitim katılımcı ülkeler arasında gelişen
tecrübe paylaşımı ile de güçlenerek devam etti. Eğitim, aynı zamanda kapasite gelişimi kapsamında katılımcılar arasında konuyla ilgili tecrübe paylaşımını, diyalog ve liderlik becerilerini
geliştirmeyi de amaçlamış ve bu kapsamda konuyla ilgili temel teorik bilgileri ilgili simulasyonlarla destekleyerek katılımcılar arasında farkındalık oluşumunu sağlamayı hedefledi.
Eğitim Konuları: Uyuşmazlık - Uyuşmazlık Analizi, Müzakere - Müzakere Teknikleri, Arabuluculuk, Arabulucunun Özellikleri, İletişim Becerileri (Kültür ve Toplumsal Cinsiyet Boyutunda),
Arabuluculuk Simülasyonu
Eğitmenler:
Doc. Dr. Nimet Beriker (Sabancı Üniversitesi), Elif Kalan (HABİTAT)
Vassiliki Avtzi, Maria Christina Vibe, Juan Javier Tec, Elena Ziller, Auveen Woods (Sabancı
Üniversitesi)
Eğitim; Filistin, Bosna-Hersek, Mısır, Ürdün, Makedonya, Sırbistan, Afganistan, Gürcistan,
Kosova, Sri Lanka ve Türkiye’den gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Süre

1-6 Mayıs 2013, İstanbul

About IYLA ,
Being and working in Turkey for training about
Conflict Resolution was one of the best, useful
and unforgettable experience . First , when I
received e-mail that announced me that I am
accepted to participate , I was a little bit afraid
because it was my first time in Turkey….but
the way how IYLA organized the whole logistic
process (travelling , accommodation)it was just
FANTASTIC !
Furthermore the literature of training and methods used , were dynamic and explained the
material in practical way…so during the period
of lessons I never get bored . Knowledge that I
gained from this great experience I used in very
rational way , first I share with my colleagues in
faculty (it should be taken in consideration that I
am studying in Mitrovica which is conflict zone)
also in my hometown I organized some non
formal meetings in Youth Centre about the topics for which I learned a lot.
Also intercultural communication and networking was the sweeties part of this activity, I appreciate very much this aspect .Thanks to IYLA I
visit Turkey, I made friends from many countries,
I had very good time with professional people
and I expressed those impressions to my social
circle in this way I reflected positive energy to
them because I was charged by that program.
So the effect that arrived that training I think now
in general , for all participants was the same ,
information was spread in the best way.
I remain with hope to be part of another activity
of IYLA because I want to make myself happy .
I wish you all the best !
Sincerely,
Dardana Perteshon
International Business College Mitrovica

57

Eğitim
Adı
Destekleyenler
Sayılar

Gençlik Katılımı için Eşitliğin Güçlendirilmesi
UNICEF Türkiye, The World We Want
16 ülkeden 30 genç

(UGLA) Faaliyet Raporu

Genel Bilgi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi
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Eğitim genel olarak, insan hakları, gençlik ve çocuk hakları ve katılımı konusunda gençlerin
bilgi, yetenek ve tecrübelerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladı. Özellikle azınlık ve dezavantajlı grupların katılımı odağında ve toplumsal sorunlarda bir yöntem olarak müzakere ve
arabuluculuk özelinde bir eğitim yapıldı. Gençlerin farklı oturum başlıkları ve konuları ile kendi
yerellerine, ülkelerinde ve bölgelerinde genç lider olarak topluma yararlı ve gelişime katkı sağlayan bireyler olmaları amaçlandı.
Eğitim sırasında gençlerin kendi gözünden gençlik katılımı ve gençlik anlatımını kayda aldıkları
bir video atölyesi de düzenlendi.
Eğitime 80 ülkeden 1071 başvuru yapıldı. Zorlu bir başvuru süreci ile eğitim sonunda 15 ülkeden gençlik alanında çalışan ve bunun yanı sıra kendini geliştirmeye istekli ve motive bireysel
başvurular ile 30 genç eğitim katıldı. Bu ülkeler: Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Makedonya, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Rusya, Slovenya, Tacikistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye.
Eğitmenler: Ravi Karkara (UN-Habitat), Elif Kalan (Habitat), Mirjam Marks ve Heerko van der
Kooij (Belgesel Sinema-Hollanda)
Eğitim İçeriği: Azınlık, gençlik ve çocuk algısı ile İnsan Hakları Yaklaşımı, Gençlik ve Çocuk
Katılımı, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve Gençlik, Müzakere ve Arabuluculuk, Belgesel
Atölyesi.

Süre

30 Ağustos – 4 Eylül 2013, İstanbul

“This training totally exceed my expectations. I didn’t expect that I would
make such good friends and have
fun” (22, Male)

“It was very good training. I’ve
learned a lot. Programme content
was very beneficial for me. I had
too much information about the
world we want, 2015 guide etc.
Trainers were very kindly, creative
also. They teach many methods
to use. I expected some follow
up, follow a project. But I’ll do my
best with my own” (25, Male)
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“The training was of a great use
to me all the knowledge received
will certainly be helpful for me
to realize my future initiatives.
Thanks to Ravi for the greatest
inspiration. I am proud to become
a better world agent now.
Conflict resolution session was
absolutely helpful as this is a part
of what I am studying and really
interested in” (24, Female)

“Thank you very much for all your works that are very helpful in our lives. I, became more
self-confident and it was very interesting to hear all these ideas from participants especially
when you are coming from all different countries
I’d like to receive all the materials, presentations because I really want to share them with
the people (youth, adults, teenagers) in my home country. Thank you ” (22, Female)

(UGLA) Faaliyet Raporu

“If I have another chance I’ll not hesitate to participate again” (25, Male)

“A beautiful experience that have
motivated me for further work, to
become even more active citizen
and to give back to the world.
Made some amazing friends
(pampis), learned few words from
other languages, and gained a
huge knowledge on these topics.
Special thanks to Elif. She was our
biggest support and she made
an amazing workshop. Overall,I
enjoyed every second and I hope
that we will stay in private and
business touch” (18, Male)
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“This was my first experience
abroad. For this reason I tried to
be reserved. But the outcome of
this training is incredibly valuable. I gained a lot. I realized my
strengths and weakness. Overall, I
achieved my goals. This event was
a milestone in my life. It helped
me to choose my future career.”
(22, Male)

“It was really good experience. I think it was good for
me for meeting beneficial
people, like Ravi. I can connect with him for my next
works and projects. All trainers are very professionals
and they know what should
they do during all trainings.”
(22, Male)

“Buradan öylesine mutlu ayrılıyorum ki… Her şey için
sonsuz teşekkürler… Bu konuda katıldığım ilk eğitim
olmasına rağmen hiç yabancılık çekmedim. Hem
bizim gruptan hem de diğer salonda eğitim alan arkadaşlardan da ilham alma imkânına sahip oldum.
Video atölyesindeki eğitmenlerimiz son derece yardımseverdi, gerçekten çok kıymetli bir gün geçirdim.
Bugüne kadar uyuşmazlık çözümleri ve arabuluculuk
konusunda eğitim alma şansım olmamıştı. Simulasyon
oyunları, vaka analizlerinin yardımıyla konuyu daha
iyi kavrayabildim. Profesyonel olarak arabuluculuk
yapmayacağım belki ama gerek evde gerekse okuldaki topluluğumuzdaki anlaşmazlıkları çözebilecek
güçte hissediyorum kendimi… Emeği geçen herkese
yürekten teşekkür ediyorum  En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle, sevgiler..” (19, Female)
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“It was really good experience. I
think it was good for me for meeting beneficial people, like Ravi. I
can connect with him for my next
works and projects. All trainers
are very professionals and they
know what should they do during
all trainings.” (22, Male)

“It was a great experience!!! Not only
professionally, but also personally”(22,Female)

“I would like that we have more
time on discussing discrimination.
This is really important thing. I was
shocked to realize that I am discriminating people. Thank you a lot
for helping me, to know, to explore myself, and have a chance to
change!” (20 Female)

(UGLA) Faaliyet Raporu

UGLA için liderlik tanımı; ayrımcılığa karşı duyarlı, kendinden başka
grupların da haklarının farkında olan
ve bu hakların savunuculuğunu da
yapan, çıkan uyuşmazlıklara çözüm
odaklı yaklaşan ve yaşadığı çevredeki
sorunlara duyarsız kalmayan ve yaptığı çalışmalarda hak temelli yaklaşımı
benimseyendir.
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64

Networking

UGLA
Mantığı
Etkisi

UGLA çalışma ve etki alanı olarak
sadece Türkiye’de değil, bölge
ülkelerde de gençlere ulaşmayı
hedefledi. Her iki alanda emek
verilen en önemli konu birbiri ile
konuşmayan, belki de birbiri ile
hiç bir araya gelmemiş gençleri
buluşturmak ve en nihayetinde sosyal
süreçler ve birikimler ile oluşmuş
önyargıların sorgulanmasını sağlamak
oldu. Sorgulamaya kendi içimizden
başlamak temel etkinliklerden biri
olarak gelişti. Bunun sonucunda
farklı yaşam biçimleri ve kimliklerden
gençler liderlik rollerini daha eşitlikçi,
adil ve farklılıkları kabul eden bir
anlayışa dönüştürmek için bir araya
geldiklerini anladı. Bu anlayış ve
sahipleniş ile UGLA hem Türkiye’de
hem de bölge ülkelerde dezavantajlı
gençler ve gruplar ile çalışan ve/ya
kendisi bu gruplara dâhil olan gençler
ile çalışma ve ortaklık geliştirme
fırsatı buldu.
Networking konusunda UGLA’nın
en önemli desteği Ulusal Gençlik
Parlamentosu(UGP) bünyesindeki
gençlik örgütlerinden geldi.
UGP üyesi birçok kuruluş UGLA

eğitimlerine katıldı, kendi kentlerinde
bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasına
destek verdi. UGP’nin yanı
sıra, özellikle üniversitelerde
örgütlenen gençlik kulüpleri UGLA
çalışmalarında yer alarak aktivitelerini
zenginleştirme fırsatı buldu. Bunlara
ek olarak, gençlik STK’ları, gençlik
merkezleri, gençlik ve kültür evleri ve
çeşitli lise ve orta öğretim okullarında
da geliştirilen yerel ortaklıklar ile
UGLA eğitimleri yaygınlaştı. Şu anda
Türkiye’de farklı kimlik ve yaşayış
biçimlerini benimseyen birçok genç
geliştirilen ortaklık ile hem kendi
kentlerinde güçlü genç bir birey hem
de ait oldukları toplumun gelişmesine
katkı sağlayan genç bir lider oldu.
Bunun en güzel örneklerini, UGLA
eğitimleri sonrası projeler geliştiren,
kendi kurumu dışında komşu illerdeki
kurumlar/STK’lar ile iletişime geçip
eğitimleri yaygınlaştıran, okullarda
müdürleri ikna eden, kendi derneğini
kuran ve en nihayetinde iş sahibi olan
genç arkadaşlarımızın hikâyelerinde
buluyoruz. İşte bu hikâyeler UGLA’nın
iletişim ağını yarattı
UGLA, uluslararası alanda yine aynı
anlayış ve yaklaşım ile Habitat’ın
tecrübe ve birikimini arkasına alarak
ve buna ek olarak kendi geliştirdiği
eğitimler ile Türkiye’nin komşu
olduğu bölgelerdeki (ki bu ülkelerin
birçoğu çatışma yaşamış ve/ya
sivil toplum algısı ve becerilerinin
gelişmekte olduğu ülkelerdir)
gençlere ve gençlik örgütlerine
ulaşmayı hedefledi. Bu hedef
doğrultusunda, UNICEF Türkiye’nin

desteği ile gençlik katılımı, gençliğin
desteklenmesi, dezavantajlı gençlik
gruplarının katılım ve karar
alma süreçlerine dâhil edilmesi,
kültürlerarası öğrenme, diyalog ve
uyuşmazlık çözümü konularında
uluslararası eğitimler düzenlendi.
UGLA’nın bölgede gençler ve
farklı gençlik örgütleri tarafından
sahiplenilmesinin temel
nedenlerinden bir tanesi, UGLA’nın
bölgesel olarak bir araya gelmeyen
gençleri bir araya getirmesi
diyebiliriz. Balkanlar, Kafkasya,
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta
Asya’daki gençlerin bir araya geldiği
bölgeleri birleştiren bir yaklaşım ile
gerçekleşen uluslararası eğitimlerde
sadece bölgesel değil, bölgeler arası
ortaklıklar ve networking çalışmaları
da desteklendi. Yerel eğitimler
modelinde, eğitime katılan gençler
kendi ülkelerinde ve kentlerinde
eğitim sonuçlarını yaygınlaştırdı.
UNICEF’in desteği ile küresel ölçekte
devam eden gençlik süreçlerine farklı
bölgelerden gençlerin de katılımı
sağlandı. Bu kapsamda, özellikle
UGLA’nın uluslararası eğitimleri ile
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi
süreci gençlerin katılımı ile güçlendi.
Gençler aynı zamanda küresel
diyalog ve müzakere süreçlerinin
bir parçası oldu ve bu süreçlere aktif
katılım sağladı. Bu kapsamda, UGLA
Birleşmiş Milletler ve benzeri küresel
tartışmalara bölgedeki gençlerin
ve gençlik örgütlerin katılımını
kolaylaştırdı.
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Sonuç olarak, ulusal ve
uluslararasında farklı gibi gözüken
networking faaliyetlerinin en temelde
hedeflediği: gençlerin yaşadıkları
toplumun sorunlarına duyarlı,
insanlarına saygılı ve çözümün her
zaman bir parçası olabilmeleri. Bunun
için katılım ve hak-temelli yaklaşım
UGLA’nın bel kemiğini oluşturdu
ve bütün networking faaliyetleri bu
çerçevede planlandı ve uygulandı.

UGLA Eğitim
Değerlendirme Analizleri
UGLA kapsamında yapılan tüm
eğitimlerde, eğitim sonrası takip
ve ilgili analizlerin yapılabilmesi
için katılımcılara belirli testler
uygulandı. Aşağıda testlerin
uygulanış yöntemiyle birlikte sonuç
verilerini paylaşmadan önce UGLA’da
iki farklı değerlendirme yapıldığını
belirtmek gerekir. Bunlardan
birincisi; her yerel eğitimin öncesi
ve sonrasında uyguladığımız “Ön
Test ve Son Test”ler, bir diğeri ise
eğitim sonrası bilgilerin kalıcılığını
ve uygulanabilirliğini ölçen “UGLA
Sosyal Etki Analizi”.
Yapılan bu analizlerle; eğitimlerin
organizasyonu, müfredatlarla ilgili
görüşlerin değerlendirilmesi, eğitim
içeriğinin sosyal hayatta sağladığı
katkıların değerlendirilmesi
amaçlandı..
Analizler iki dönemde yapıldı. İlk
dönem Şubat 2011-Temmuz 2012
dönemini kapsarken; ikinci dönem
Ağustos 2012 – Haziran 2013 aylarını
kapsıyor.

UGLA Ön Test- Son Test
Analizleri (I. Dönem)
Bu kapsamda ilk analiz Şubat 2011Temmuz 2012 tarihleri arasında
yapılan eğitimleri kapsamış olup;
Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret
Söylemi Eğitimi kapsamında 186
ön test ve 145 son test, Çocuk ve
Gençlik Hakları & Katılımı Eğitimi
kapsamında 88 son test, Genç Sanat
eğitimi kapsamında 58 ön test ve
76 son test, son olarak Müzakere ve
Arabuluculuk Eğitimi kapsamında
956 ön test ve 940 son test verileri
kapsamında değerlendirildi.

Yöntem ve Uygulama
Ön testler için her eğitimin konusu
özelinde katılımcıların algı ve bilgi
düzeyini ölçmeye dayalı anket
formları hazırlandı. Son testlerde
ise aynı sorular tekrarlanarak eğitim
sonrasında katılımcılarda oluşan
algı ve bilgi farklılıklarını ölçmek
amaçlandı. Son testlerde ek olarak
eğitim içeriği, eğitmenler ve eğitim
planlamasıyla ilgili sorular sorularak
UGLA kapsamında gerçekleştirilen
eğitimlerin organizasyonu ve
müfredatlarla ilgili görüşlerin
değerlendirilmesi hedeflendi. Her iki
soru formunda da katılımcılardan,
sorulara “Kesinlikle katılıyorum,
katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum,
kesinlikle katılmıyorum”
seçeneklerinden birini seçerek cevap
vermeleri istendi ve bu şekilde
değerlendirmeler yapıldı.
Belirlenen bu yöntem doğrultusunda
iki yıl boyunca verilen eğitimlerde
gönüllü eğitmenler Ayrımcılık ve Yeni

Medyada Nefret Söylemi, Genç Sanat
ve Müzakere ve Arabuluculuk eğitimlerinde ön ve son testleri; Çocuk ve
Gençlik Hakları & Katılımı eğitiminde
ise son test uyguladılar. Ön ve son
testi eksiksiz uygulanabilmiş olan eğitimlerde algı ve fikir düzeyindeki değişiklikler ölçülerek sonraki bölümde
analizi yapıldı. Ancak ön testi yapılamamış olan eğitimlerin ise son testleri
eğitimin içeriği, eğitmenlerin ve eğitim planlamasının başarısını ölçmek
amacıyla incelenerek analiz edildi.

larında eğitimle birlikte katılımcılarda
özellikle ayrımcılık tanımıyla ilgili
olarak önemli bir algı değişikliği yaratıldığı görülüyor. Eğitim öncesi ve
sonrasında verilen cevaplar karşılaştırıldığında ayrımcılığa maruz kaldığını
ya da ayrımcılık yaptığını söyleyenlerin oranında ciddi değişiklikler ortaya
çıkıyor. Ön testte “Ayrımcılığa maruz
kaldım.” (Grafik 1) cümlesini katılımcıların %46’sı kesinlikle katılıyorum
ve katılıyorum diyerek onaylarken, bu
oran son testte %51’e yükseliyor.

Ayrımcılık ve Yeni Medyada
Nefret Söylemi

“Bilerek ya da istemeyerek ayrımcılık
yaptım.” (Grafik 2) cümlesine verilen
cevapları incelediğimizde ise ön testlerin sonucuna göre toplamda %23 ay-

Bu eğitim kapsamında uygulanan 186
ön test ve 145 son test karşılaştırmaGrafik 1
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rımcılık yaptığını kabul ederken, son
testlerde %36 bu cümleyi onaylıyor ve
eğitimle ayrımcılık yaptığının farkına
varmaya başlıyor.

gerçekleşiyor. Ön testte kent
konseylerinin bu konuda çalışma
yaptığını düşünenler %33 iken, son
testte %64 olarak görülüyor.

Benzer şekilde “Yeni medya araçlarını
kullandığım sürece nefret söylemi
içeren içerik ve/veya videolar ile
karşılaştım.” cümlesine verilen
cevaplara bakıldığında son testlerde
bu cümleyi onaylayanların oranında
yine yaklaşık %10’luk bir artış
görülüyor.

Son testin ikinci bölümünü oluşturan
ve eğitim, eğitmen ve eğitim
planlamasıyla ilgili katılımcıların
görüşlerini değerlendirmeyi
amaçlayan soruların sonuçları
incelendiğinde ise genellikle
katılımcıların olumlu ifadeler
kullandıkları görülüyor. Bu bölümde
en yüksek oranda (% 21,32) olumsuz
yanıt verilen cümlenin “Eğitim
sonunda aldığım bilgilerle kendimi
yeterli hissediyorum” olması, bu
eğitimin katılımcılar açısından
ufuk açıcı olmasının yanı sıra bu
konuda farkındalığı oluşmuş ve hala
daha fazlasını öğrenmeye açık bir
kitleyle karşı karşıya olunduğunu
da gösteriyor. Bu nedenle özellikle
eğitmenlerin katılımcılarla
aralarındaki iletişimi sürdürüp bilgi
akışını devam ettirmesi projenin
devamlılığı ve etkisi açısından faydalı
olabilir.

Diğer yandan Akademi eğitimlerinin,
gençlik ve sivil toplum örgütlerinin bu
alanda yaptığı proje ve çalışmalardan
katılımcıların haberdar olmasını
sağladığını da söyleyebiliriz. Ön testte
“Gençlik ve sivil toplum örgütlerinin
ayrımcılık ve nefret söylemine yönelik
proje ve politikalar geliştirdiğini
düşünüyorum.” (Grafik 3) cümlesine
katılımcıların %44’ü olumlu yanıt
verirken son testte bu oran %68’e
yükseliyor.
Bu konuda daha ciddi bir farkındalık
Kent Konseylerinin çalışmalarından
haberdar olmayla ilgili olarak
Grafik 3
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“Müzakere yapılan bir ortamda olduğumu hemen anlarım.”
Grafik 5
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“Müzakere ile arabuluculuk arasındaki ilişkinin farkındayım.”

Müzakere ve Arabuluculuk
956 ön test ve 940 son test ile bu
başlık altında verilen eğitimlerin
büyük bir kısmını kapsayan analiz,
eğitimin katılımcılara katkısı ve
onların görüşleri hakkında önemli
veriler ortaya koyuyor.
İlk olarak müzakere ve arabuluculuk
tanımlarıyla ilgili sorularda
katılımcıların cevapları ön testle
son test arasında oldukça farklılık
gösteriyor. “Müzakere yapılan bir
ortamda olduğumu hemen anlarım.”
(Grafik 4) cümlesine ön testte verilen
olumlu cevaplar son testte, grafikte
görüldüğü gibi, oldukça yükseliyor.
Bu grafikte dikkat çeken önemli bir

Son test
Ön test

nokta da ön testte kararsız olanların
son testte kesinlikle katılıyorum yanıtı
vermiş olması.
Benzer bir gelişme “Müzakere ile
arabuluculuk arasındaki ilişkinin
farkındayım.” (Grafik 5) cümlesine
verilen yanıtlarda da görülüyor. Ön
testte katılmıyorum diyen %11’in
eğitim sonrasında olumlu yanıt
vermesinin yanı sıra; kararsızım
seçeneğini işaretleyen %31,7’nin
son testte %6’ya düşmüş olması,
katılımcıların eğitim öncesinde
bu konulara dair kulaktan dolma
ancak eksik bilgiye sahip olduklarını
ve eğitim sonrasında edindikleri
bilgilerle artık bu tanımları
yapabildiklerini gösteriyor.
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(UGLA) Faaliyet Raporu

Arabuluculuk tanımında da, müzakere
de olduğu gibi katılımcıların
eğitim sonunda yüksek bir oranla
edindikleri bilgilerle kendilerini
yeterli hissettiklerini söyleyebiliriz.
“Şahit olduğum bir sosyal etkileşimde
arabuluculuk yapılıyorsa hemen
adını koyarım” (Grafik 6) cümlesini
onaylayanların oranı grafikte
görülebileceği gibi yaklaşık iki
katına yükseliyor. Bu soruda da ön
testte kararsız olanların son testte
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum
seçeneğini işaretlediklerine dikkat
çekmek gerekiyor.
Müzakere ve arabuluculuk eğitimleri
için anket formunun eğitim
Grafik 6
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içeriği, planlaması ve eğitmenleri
değerlendiren ikinci bölümüne
baktığımızda diğer eğitimlerde olduğu
gibi yine katılımcıların çoğunluğunun
olumlu görüş bildirdiğini görüyoruz.
Buna göre bu bölümde sorulan tüm
soruların yanıtlarında katılıyorum ve
kesinlikle katılıyorum diyerek olumlu
görüş bildiren katılımcıların toplamı
%80’in üzerinde. Bu sorular arasında
bir karşılaştırılma yapıldığında ise;
bu oranın en düşük olduğu sorular,
karasız katılımcıların diğer sorulara
göre daha çok olduğu “Eğitim
sonunda aldığım bilgilerle kendimi
yeterli hissediyorum.” ve “Eğitim
salonu amacın uygundu.” (Grafik
7) cümleleri oldu. Birinci cümle
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“Şahit olduğum bir sosyal etkileşimde arabuluculuk yapılıyorsa
hemen adını koyarım.”
Grafik 7
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İstanbul eğitimleri
Tüm eğitimler
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“Belgesel sinema araçlarının bir fikri projeye dönüştürmekte
çok etkili olduğunu düşünüyorum.”

için %15 oranında kararsızım diyen
katılımcının olması diğer eğitimlerde
olduğu gibi eğitim sonrasında
da katılımcılarla bilgi alışverişini
sürdürmenin gerekliliğine işaret
ediyor.
Eğitim salonuna ilişkin olarak
yine %81,9 olumlu yanıt vermiş
olsa da yine %12,4’lük kararsızım
yanıtı üzerine düşünülmesi
gereken bir oran olarak karşımıza
çıkıyor. Bu durumun, müzakere
ve arabuluculuk eğitimlerinin
çoğunlukla grup çalışmalarını içeren
bir müfredata sahip olmasından ve
bu müfredatın olabildiğince geniş
bir eğitim salonuna gereksiniminden
kaynaklandığı söylenebilir.

Genç Sanat – Belgesel Sinema
ve Sosyal Sorumluluk
Genç sanat eğitimlerine ait veriler 4
eğitimin 2 ön 4 son testini kapsıyor.
Toplamda ulaşılan sayı ise 58 ön test
ve 76 son test şeklindedir.
Bu verilere göre ilk dikkat çeken
sonuç “Belgesel sinema araçlarının bir
fikri projeye dönüştürmekte çok etkili

Son test
Ön test

olduğunu düşünüyorum.” (Grafik 8)
cümlesine verilen yanıtlarda karşımıza
çıkıyor. Bu soruya verilen olumlu
yanıtlar son testlerde artış göstermiş
olsa da hala kararsızların yaklaşık %20
olması ve olumsuz yanıt verenlerin
%5’lik bir kesimi oluşturması
incelenmesi gereken bir sonuç olarak
görülüyor.
Sanat, gençlik ve toplum başlığı
altında sorulmuş olan iki farklı
soruyu ise bir arada incelemek
mümkün olabilir. “Gençler sanatın
toplumla buluşmasında önemli
bir role sahiptir.” (Grafik 9) ve
“Kültür-sanat etkinliklerinin daha
sık ve düzenli gerçekleştirildiği
yerlerde kentin ve kentlilerin
yaşam kalitesi artar.” (Grafik 10)
cümlelerine verilen cevapların,
eğitimin hedeflerine yönelik olarak
katılımcıların fikirlerinde ne oranda
bir değişme olduğunu bize göstermesi
öngörülüyor. Ancak sonuçlara
baktığımızda son testlerde bu soruya
verilen olumlu yanıtlarda düşük
bir oranda artış gözleniyor. Düşük
orandaki artış tek başına eğitimin
başarısız olduğunu düşündürse de;
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Kültür-sanat etkinliklerinin daha sık ve düzenli gerçekleştirildiği
yerlerde kentin ve kentlilerin yaşam kalitesi artar.

yüzdeleri sayısal olarak incelemek bizi
daha doğru bir sonuca götürecektir.
Ön testlerde %60 oranında kesinlikle
katılıyorum yanıtının verilmiş olması
bize katılımcıların eğitim öncesinde
de konu ile ilgili kişiler olduğunu ve
eğitim hedefleriyle benzer fikirdeki bir
kitleye ulaşılmış olduğunu gösteriyor.
Son test formunun ikinci bölümünü
incelediğimizde ise diğer
eğitimlerdeki gibi oldukça yüksek
oranda katılımcıların eğitimle
ilgili memnuniyet bildirdiklerini
görüyoruz. Ancak diğer eğitimlerle ve
bu bölümdeki diğer sorulara kıyasla
Genç Sanat eğitiminin süresinin
yeterliliğiyle ilgili sorun yaşandığı
söylenebilir. Bu konuya ilişkin soruya

Son test
Ön test

katılımcıların %10,8’i katılmıyorum ve
kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini
işaretleyerek olumsuz yanıt vermişler.
Ayrıca “Eğitim sonunda aldığım
bilgilerle kendimi yeterli
hissediyorum.” Cümlesinde yine
%12,2 kararsızım seçeneğini
işaretlediği görülüyor.
Son olarak eğitim salonunun amaca
uygunluyla ilgili katılımcıların
%10,8’inin; eğitim dokümanları,
kullanılan araç ve gerecin
yeterliliğiyle ilgili ise %12,3’ünün
kararsızım demesi daha sonraki
eğitimler için göz önünde
bulundurulması gereken bir sonuç
olarak karşımıza çıkıyor.

Çocuk ve Gençlik Hakları
& Katılımı
Bu eğitimde ön test uygulanmadığı
için son testlerle algı değişimi
gözlemlenemedi. Bu nedenle eğitim
sonrasında sadece son testlerin
ikinci bölümü; yani eğitim içeriği,
eğitmenler ve eğitim planlamasına
dair değerlendirmeyi kapsayan bölüm
toplamda 88 katılımcıya uygulandı.
Sonuçlar değerlendirildiğinde
genellikle bu bölümdeki tüm başlıklar
için katılımcıların olumlu görüş
bildirdiği görülüyor. Bunlar arasında
en yüksek oranda olumlu yanıt
verilen sorular ise eğitmenlere ilişkin
olan sorular. Buna göre eğitmenin
bilgi birikimi, katılımcılarla iletişimi
ve kullandığı dil, örneklemeler
ve yardımcı malzemelerle ilgili
sorular genelde %95’e yakın olumlu
yanıtlanıyor. Ayrıca bu sorular
arasında “Eğitmenin katılımcılarla
iletişimi iyiydi.” cümlesi %83 ile en

Grafik 11
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çok kesinlikle katılıyorum yanıtının
verildiği soru olarak karşımıza çıkıyor.
(Bu sorunun genel dağılımı için Bkz.
Grafik 11)
Yine yüksek oranda olumlu yanıt
verilmiş olsa da tüm yanıtlarla
karşılaştırıldığında en düşük oranda
onaylanan sorular ise katılımcıların
beklentilerinin karşılanması ve eğitim
sonunda konuyla ilgili kendilerini
yeterli hissetmelerine ilişkin olan
sorular. Bu iki konu yine olumlu
yanıtlar çoğunlukta olsa da %18,4
ile katılımcıların en çok ‘kararsızım’
seçeneğini işaretlediği sorular olarak
karşımıza çıkıyor (Grafik 12).
Son olarak eğitim planlamasıyla
ilgili de katılımcıların yüksek oranda
olumlu geri dönüş bildirdikleri
görülüyor.
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UGLA Ön Test- Son Test
Analizleri (II. Dönem)

toplamda 26 kentte yapılan, 1203
katılımcıya ulaşan, 60 yerel eğitim
ön-son test verilerini içermektedir.
İkinci dönemde ek olarak, eğitimden
yararlanan çocuk ve gençlere ait profil
bilgileri (cinsiyet, eğitim durumu,ç
alışma durumu, temsil edilen kurum)
de yer almaktadır.

(UGLA) Faaliyet Raporu

Yerel eğitim değerlendirme
kapsamında yapılan ikinci analiz
Ağustos 2012- Haziran 2013
tarihleri arasındaki Müzakere ve
Arabuluculuk, Ayrımcılıkla Mücadele,
Çocuk hakları, İklim Takımları ve Aktif
Gönüllülük Eğitimlerini kapsayarak;
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Grafik 12 - Çocuk Hakları Eğitim Değerlendirme Grafiği
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Eğitim süresi içeriğe uygun ve yeterliydi.
Eğitim sonunda aldığım bilgilerle kendimi yeterli hissediyorum.
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Eğitmenin katılımcıyla iletişimi iyiydi.
Eğitim sırasında uygulanan yöntemler başarıydı.
Eğitimde aldığınız bilgilerle kendinizi eğitim vermeye yeterli görüyor musunuz?
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Grafik 14 - Müzakere ve Arabuluculuk Yerel Eğitim Değerlendirmesi
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Grafik 15 - Ayrımcılıkta Mücadele Yerel Eğitim Değerlendirmesi
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Grafik 16 - İklim Takımları Yerel Eğitim Değerlendirmesi
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Küresel iklim değişikliği
ile mücadele yöntemlerini
biliyorum

(UGLA) Faaliyet Raporu

Küresel ısınma ve
etkileri ile ilgili bilgi
düzeyiniz
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Yaşadığım kentte çevre
sorunları üzerine çalışan
kurumları biliyorum
Yaşadığım kentte çevre
sorunlarıyla ilgili kurumların ve sivil toplum
kuruluşlarının yayınladıkları raporları takip
ediyorum.
Günlük hayattaki bireysel
davranışlarımın küresel
çevre sorunlarını olumlu
ya da olumsuz etkileyebileceğine inanıyorum.
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İklim Takımları Ön Test

İklim Takımları Son Test

Grafik 17 - Aktif Gönüllülük
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Bu doğrultuda katılımcılara ait veri grafikleri aşağıdaki gibidir:
Grafik 18 - Cinsiyet
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Grafik 20 - Çalışma Durumu
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Grafik 21 - Temsil edilen kurum
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UGLA Sosyal Etki Analizi 2013
(II.Dönem)
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Sosyal Etki Analizi Mayıs 2012
– Mart 2013 tarihleri arasında
gerçekleşen; Aktif Gönüllülük,
Ayrımcılıkla Mücadele, Çocuk
Hakları & Katılımı, İklim Takımları ve
Müzakere ve Arabuluculuk başlıkları
altındaki yerel eğitimlere katılanların
algı ve beklentiler düzeyinde,
eğitimlerle ilgili görüşlerini ve
eğitimlerin hedeflerinin ne ölçüde
gerçekleştirildiğini değerlendirmeyi
amaçlayarak yapıldı. Bu amaçlar
doğrultusunda Aktif Gönüllülük,
Ayrımcılıkla Mücadele, Çocuk
Hakları & Katılımı, İklim Takımları
ve Müzakere ve Arabuluculuk
konularında yapılan yerel eğitimlere
katılan 25 kişiye (kişiler katılımcı
listelerinden rastgele seçim yöntemi
Grafik 22

belirlendi.) EK – 1’te bulunan test
uygulanmış olup, bu analiz bu
uygulamanın bir sonucudur.
Yöntem olarak; 5 farklı eğitim
konusundan 5’er katılımcı
belirlenerek, bu kişiler telefonla
arandı ve ilgili test soruları telefonda
sorularak uygulandı. Kişilerin
“Katılmıyorum”, “Kararsızım” ve
“Katılıyorum” şeklinde cevapladıkları
soruların yanı sıra konuyla ilgili
yaptıkları açıklamalar ve örnekler de
dikkate alınarak analiz tamamlandı.
Karaman, Denizli, Çankırı, Sivas,
İstanbul, Şanlıurfa, Sakarya ve
Kocaeli’nden eğitime katılanlarla
yapılan bu analiz akademik bir
yöntemden ziyade, genel çerçeveyi
biraz olsun göstermek için yapıldı.
Aşağıda, eğitimlerde öne çıkan
açıklamalarla ilgili ayrı ayrı bilgi
vermeden önce genel tablodan
Grafik 23
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eğitimde edindiği bilgileri günlük
hayattan kullananların oranı %27,

-

eğitim sonrasında herhangi bir
STK vb. kuruma dahil olan ve bu
duruma eğitimin etkisi olduğunu
düşünenlerin oranı %18 ,

-

eğitimin liderlik becerilerine katkı
sağladığını düşünenlerin oranı ise
%46’dır.

“Eğitimde edindiğim bilgileri günlük
hayatta uygulama/kullanma şansım
oldu.” (Grafik 22) grafiğinde %55’lik
bir oranla kararsızlar öne çıkıyor.
Bu kısımda, “henüz deneme fırsatı
bulamadım” diyenlerle birlikte bu
oranın arttığını ifade etmek yerinde
olur.
Bunun yanında, yine aşağıdaki
grafikte de görüleceği üzere, “Eğitim
sonrasında kentimde bulunan STK vb.
bir kuruma dahil oldum ve bu eğitimin
buna katkı sağladığını düşünüyorum.”
(Grafik 23) konusu %18’lik oranla en
düşük puanlanan kısım olarak öne
çıkıyor. Bunun önemli nedenlerinden
biri olarak yerel eğitimlerde ulaşılan
kitlenin çoğunlukla yine örgütlü
gençler arasından olması
gösterilebilir.

Katılıyorum

(% 46)

Kararsızım

(% 36)

Katılmıyorum

(% 18)
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UGLA projesinin bu kitapçığında yer
alan bütün bilgileri sizlerin emeği ile
gerçekleştirilen etkinlikler ve gönüllü
emekler sayesinde yazabildik.

Kapanış
Sonsöz

UGLA proje olarak hayatına
farklı ortaklıklar ve işbirlikleri ile
devam edecek, fakat en önemlisi
sizlerin UGLA’ya sahip çıkmanız
ve benimsemeniz. Sizlerin desteği
ve bizlerin koordinasyonu ile kendi
kentimizden, içinde yaşadığımız
toplumdan başlayarak genç “lider”
algısını daha pozitif, daha hareketli,
daha anlaşılabilir ve daha insani bir
anlayışa dönüştürmek için görüşmek
üzere…
Sevgiler,
UGLA ekibi…

[EK] UGLA - Eğitim Etki Analizi
Bu belge test amaçlı değildir. Topladığımız bilgi eğitimlerimizi geliştirmek ve kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. Bu yüzden geri dönüşleriniz çok önemli, bilgi paylaşımınız için teşekkürler.
1



Temsil ettiğiniz kurum
Gençlik Meclisi
 Gençlik STK
Gençlik/Kültür Evi
 Lise Kulübü
Diğer [...................................................]

2- Yaşınız

[...............]

3- Cinsiyetiniz

[...............]

4- En son mezun olduğunuz okul durumu
 İlkokul
 Ortaokul
 Yüksekokul
 Üniversite
(2 yıllık mezunu)

(en az 4 yıllık)

 Bireysel
 Üniversite Kulübü

 Gençlik Merkezi

 Lise
 Yüksek Lisans veya doktora

 Diplomasız okuryazar
5- Çalışma durumu
 Tam zamanlı (haftada 40+saat) çalışıyor

 Mevsimlik işte çalışıyor			

					
 Ev kadını
 Emekli

 İşsiz (Herhangi bir işte çalışmayıp iş arayan)


Kısmi zamanlı (part-time) çalışıyor
Ücretsiz aile işçisi
(ailenin işyerinde, bahçesinde, vs. çalışıyor)

Öğrenci 		
Hastalık ve benzeri nedenlerle çalışamıyor

6- UGLA Kapsamında Aldığınız Eğitim
7- Eğitim Yaygınlaştırdığınız İl/Kent
8- Eğitimde edindiğiniz bilgileri göz önünde bulundurarak, eğitim sonrasında edindiğiniz bilgilerin kalıcı olduğunu
düşünüyor musunuz? Lütfen açıklayınız.
9- Eğitimde edindiğiniz bilgileri günlük hayatta uygulama/deneyimleme şansınız oldu mu? Oldu ise açıklayabilir misiz?
10- Eğitim sonrasında kentinizde bulunan bir kuruma (STK, kulüp, şirket, vb.) dahil oldunuz mu? Olduysanız bu eğitimin
buna katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Lütfen açıklayınız.
11- Sizce aldığınız bu eğitim/eğitimler liderlik becerilerinizin gelişmesine katkı sağladı mı? Lütfen açıklayınız.
12- Sizce aldığınız bu eğitim eğitmenlik becerilerinizin gelişmesine katkı sağladı mı? Lütfen açıklayınız.
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