TÜRKİYE KARDEŞLERİ 2018
4. YURT İÇİ DEĞİŞİM PROGRAMI
ETKİ RAPORU
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Türkiye Kardeşleri 2018,
AFS Gönüllüleri Derneği ve Türk Kültür Vakfı iş birliğiyle
21 - 30 Eylül 2018’de
“Farklılıklarımızla Bir Aradayız, Renklerimizle Zenginiz” sloganıyla
12 ilden öğrenci, eğitimci ve konuk eden ailelerin katılımıyla gerçekleşti.
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İzleme - Değerlendirme Amaç ve Metodolojisi
Türkiye Kardeşleri 2018’in izleme - değerlendirme yöntemleri ve araçları geliştirilirken program boyunca sürekli
olarak ve farklı paydaşlar açısından toplanan verilerin bir bütün halinde ortaya konması amaçlanmıştır. Programda
uygulanan çalışmaların yarattıkları etkiyi ölçmeye yönelik olarak nicel ve nitel verilerin toplanması ve bu verilerin
birbirleri ile ilişkilendirilerek analiz edilmesi hedeflenmiştir.
Belirtmek gerekir ki izleme ve değerlendirme sürecinde ve sonucunda ortaya konanlar mutlak gerçekler değildir.
Farklı paydaşlardan süreç başında, ortasında ve sonunda alınan nicel ve nitel verilerin birlikte yorumlanmasıyla
ulaşılan göstergeler, eğilimler ve bunlar üzerine yapılan bir başka yorumdur.
Bu izleme ve değerlendirme planı, hedef kitle konumunda olan lise çağındaki gençlere odaklanmıştır. Gençlerin
yanında programın uygulandığı okullardaki eğitimciler, program daha çalışmalarına destek olan gönüllüler ve
projenin koordinasyon ekibi de izleme ve değerlendirme sürecinin bir parçası olarak düşünülmüştür. İzlemedeğerlendirme ekibinin kendi gözlem ve yorumları, paydaşlardan toplanan veriler tarafından onaylanarak rapora
dahil edilmiştir.
Bu rapor, programın kısa dönem etki ve çıktılarına bakmaktadır. Program faydanıcılarının önümüzdeki dönemde
nasıl gelişeceği ve neler yapacağı başka bir araştırmanın konusu olabilir.
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”İnsanlara, topluma ve arkadaşlarıma
ön yargılı yaklaşmamayı öğrendim,
insanı insan olduğu için sevmeyi...
Daha barışçıl bir toplum için çalışacağım,
yanlışlarımı düzelteceğim.”

Yunus Emre, Türkiye Kardeşleri 2018 değişim öğrencisi

”Program ön yargılarımı kırmama,
insanlarla kaynaşmama,
öğrenmeden fikir vermenin yanlış olduğunu
anlamama yardımcı oldu.”
Buse, Türkiye Kardeşleri 2018 değişim öğrencisi
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Programın Amaç ve Hedefleri
Gençlerin güçlendirilmesi yoluyla toplumsal barışa katkıda bulunmak amacıyla
yürütülen programın özel hedefleri:
✔ Kültürlerarası etkileşim için alan yaratarak katılımcıların farklı kültürler tanımasını,
kendi kültürlerini yeniden keşfetmesini sağlamak; farklılıklara saygı bilinçlerini ve bir
arada yaşam iradelerini arttırmak
✔ Katılımcıların yerel ve küresel sorunlara dair farkındalıklarını geliştirmek ve onları
aktif yurttaşlar olarak güçlendirmek
✔ Katılımcıların küresel ve kültürlerarası yeterlilikler kazanmalarına yardımcı olmak ve
kültürlerarası öğrenmenin yaygınlaşmasını sağlamak
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Programın Arka Planı
Türkiye Kardeşleri, kültürlerarası farklılıkların yalnızca ülkeler arasında değil aynı ülkenin
içinde de sıklıkla yaşandığı, farklılıklardan kaynaklanan ön yargıların toplumsal barışa
zarar verdiği, tanışan ve ortak deneyimlere sahip olan bireylerin birbirleri hakkındaki ön
yargılarını daha kolay aşabileceği temellerine dayanıyor. Daha adil ve barış dolu bir
dünyaya giden yola kültürlerarası etkileşim aracılığıyla katkıda bulunan AFS Gönüllüleri
Derneği ve Türk Kültür Vakfı, Türkiye Kardeşleri ile:
✔ Genç ve yetişkinlerin kültür kavramını anlamaların, farklı kültürleri yaşayarak
öğrenmelerine ve kendi kültürlerini başka bir pencereden görmelerine ve yeniden
keşfetmelerine yardımcı oluyor.
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✔ Kendi kültürünü ve diğer kültürleri daha iyi anlayıp onlar hakkında farkındalık kazanma
süreci olarak tanımlanan kültürlerarası öğrenmeyi araçsallaştırarak, program sonunda
faydalanıcıları şu konularda bilgi, beceri ve deneyimlerle güçlendiriyor:

- Gözlemlemek, tanımlamak ve tanımak
- Gördüklerini, deneyimlerini, öğrendiklerini
-

karşılaştırabilmek
Anlamlar üzerine fikir yürütebilmek
Belirsizliğe karşı tolerans gösterebilmek
Duyduklarını, gördüklerini, karşılaştıklarını
etkili bir şekilde yorumlamak
Yanlış yorumlama olasılığını sınırlamak
Kendi bakış açısını savunurken
başkalarının haklılığını kabul etmek
Farklılıkları kabul etmek
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Charities Aid Foundation (CAF) tarafından hazırlanan Dünya Bağışçılık Endeksi (World
Giving Index) 2018’e göre Türkiye, gönüllü faaliyetlere katılım konusunda 145 ülke
arasında 126. sırada bulunuyor.
Türkiye Kardeşleri’nde değişim haftasında en az bir gönüllü çalışma ya da saha ziyareti
yer alıyor. Program katılımcıların
ekoloji, insan hakları, insani
yardım gibi alanlarda yürütülen
sivil çalışmalarda bilgi ve
deneyim sahibi olmalarını,
gönüllülük motivasyonlarının
artmasını ve küresel ve yerel
sorunlara karşı farkındalık
kazanmalarını sağlıyor.
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Bir çok araştırmaya göre okul sisteminde öğrendiklerimiz, yaşam becerilerimizin sadece
küçük bir bölümünü bize kazandırabiliyor. Müfredat dışı aktiviteler ise yeni ilgi alanlarını,
daha geniş perspektifleri ve farklı bakış açılarını, daha yüksek öz güven,
öz kabullenme ve sorumluluk hissi gibi hayat becerilerini beraberinde getiriyor.
Türkiye Kardeşleri, katılımcılara
unutamayacakları bir
kültürlerarası deneyim sunarken
aynı zamanda formal olmayan
eğitim teknikleri aracılığıyla
katılımcıların sınıf düzeninde elde
edemeyeceği yetkinlikler
kazanmalarına destek oluyor.
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“Bizler okul hayatı içinde akademik
başarıya kanalize olmuş durumdayız fakat
öğrencilerin iletişimlerini ne kadar
güçlendiriyoruz, sosyalleşmelerine ne
kadar yardımcı oluyoruz? Türkiye
Kardeşleri’nin bu anlamda çok önemli
olduğunu düşünüyorum.”

Emel, Türkiye Kardeşleri 2018 katılımcısı eğitimci

“15 dakikada sunum hazırlayıp herkesin önünde sunabileceğimi hiç düşünmemiştim”
Birsu, Türkiye Kardeşleri 2018 katılımcısı konuk eden öğrenci
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Programın 4 yıllık gelişimi
2015

2016

2017

2018

3
7

Katılımcı okul

9
12
21
60

Değişim öğrencisi

82
83
20
50

Konuk eden öğrenci

81
77
9
21

Eğitimci

27
36
0

22,5

45

11

67,5

90

Programın gerçekleştiği şehirler
2015 Adana, Bitlis, Sakarya; İstanbul
(zirve)
2016 Adana, Antalya, Eskişehir, Rize,
Uşak, Sakarya, Zonguldak; İstanbul
(zirve)
2017 Adana, Bursa, Edirne, Erzincan,
Eskişehir, Isparta, Rize, Uşak,
Zonguldak; Nevşehir (zirve)
2018 Adana, Aydın, Bursa, Diyarbakır,
Edirne, Erzincan, Eskişehir, Isparta,
Kars, Rize, Uşak, Zonguldak; Ankara (zirve)

Türkiye Kardeşleri 2018 şehir eşleşmeleri
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Programın eğitim yaklaşımı
Programın tüm aşamalarında yer alan eğitsel faaliyetler, formal olmayan eğitim ve
deneyimsel öğrenme metodolojisi temelinde tasarlandı ve deneyimli AFS gönüllüleri
tarafından gerçekleştirildi.
DENEYİMSEL ÖĞRENME
Deneyim / Yapma / Oyun
↓
Hakkında düşünme / His ve gözlem paylaşma
↓
Genelleme / Gerçek hayatla ilişkilendirme
↓
Uygulama / Öğrenme
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Program faaliyetleri
• Oryantasyon
• Değişim haftası
• Zirve
•
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TÜRKİYE KARDEŞLERİ 2018 TAKVİMİ
21 Eylül 2018

Oryantasyonlar

22 Eylül 2018

Değişim haftası başlangıcı, şehirlere ulaşım, ailelere yerleşim

23 Eylül 2018

Tanıştırıcı - kaynaştırıcı etkinlikler

24 Eylül 2018

Okul, gönüllü çalışmalar, saha ziyaretleri ve aktif yurttaşlık atölyesi

25 Eylül 2018

Okul ve kültürel geziler

26 Eylül 2018

Okul ve kültürel geziler

27 Eylül 2018

Okul, Uluslararası Diyalog Günü kutlamaları ve kültür atölyesi

28 Eylül 2018

Zirve 1. Gün

29 Eylül 2018

Zirve 2. Gün

30 Eylül 2018

Program sonu - eve dönüş
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• Oryantasyonlar
Faydalanıcıların programdan en yüksek kazanımı almalarını sağlamak, kültürlerarası uyum
süreçlerini kolaylaştırmak, programla ilgili merak ettiklerini cevaplayarak endişelerini
gidermek amacıyla değişim öğrencileri, konuk eden öğrenciler ve aileleri ile eğitimcilere
yönelik olarak tüm şehirlerinde oryantasyonlar gerçekleştirildi. Oryantasyonlar, hedefler
ve içerik açısından benzerlik gösteriyor olsa da, faydalanıcı gruplarla ayrı oturumlar
halinde tasarlanarak özellikle genç faydalanıcıların yaşıtlarıyla birlikte rahat hissetmesi
sağlandı. Oryantasyonlarda şu konular hep birlikte tartışıldı:

- Program ve program yürütücüsü kurumlar hakkında bilgi
- Hafta boyunca karşılaşılabilecek olumlu ve olumsuz durumlar
- Ön yargı, kalıp yargı ve genellemeler ve bunların bakış açılarımız üzerindeki etkileri,
- Programdan beklentiler ve muhtemel kazanımlar
- Kültürlerarası farklılıklar
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“Bu program sayesinde 2 oğlum daha
oldu.”
Fatma,
Türkiye Kardeşleri 2018 konuk eden anne

“Türkiye Kardeşleri’nden sonra
farklılıklara karşı ilgim arttı,
artık başkalarına karşı daha sıcak
davranmak istiyorum.”

Sıla,
Türkiye Kardeşleri 2018 konuk eden öğrenci
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Öğrencilerle gerçekleştirilen oryantasyonların sonunda ‘Tutumlar, Değerler ve İnançlar
Formu’ uygulandı. Farklı ifadelerin yer aldığı formdan katılımcıların kendilerine en çok
uyan 3 ifadeyi seçmesi istendi. İfadelerin %68’inin bireysel ve yakın çevreye odaklı
ifadeler olduğu gözlemlendi.
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•Değişim haftası
Değişim öğrencileri hafta boyunca gittikleri
şehirdeki program okuluna devam etti ve daha
yoğun bir kültürlerarası etkileşim deneyimi
yaşamaları amacıyla gönüllü ailelerde konuk edildi.
Program hedefleriyle paralel olarak hafta boyunca
kültürel, eğitsel ve gönüllü etkinlikler
gerçekleştirildi.
“Şehrimde gezip, görmediğim yerleri gördüm.
Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edindim.”
Beyza, Türkiye Kardeşleri 2018 konuk eden öğrenci
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✔ Şehrin kültürel
dokusunu öğrenmek
amacıyla gerçekleştirilen
etkinlikler kapsamında
şehrin kültür hafızalarından
izler taşıyan mekanlar, yerel
lezzet durakları, tarihi ve
doğal yerler ziyaret edildi.
Ayrıca yerel halkla değişim
öğrencilerinin etkileşimine
açık etkinlikler
gerçekleştildi.
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✔ Gönüllü çalışmalar ve saha ziyaretlerine katılan faydalanıcılar, sorumluluk ve inisiyatif
alınarak toplumsal değişim yaratılabileceğini deneyimledi.
Adana
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Erzincan
Eskişehir
Isparta
Kars
Uşak
Zonguldak

: TOG gönüllüleriyle birlikte sahil temizliği
: ‘Süslü Kadınlar’ bisiklet turu
: Nilüfer Gençlik Meclisi ziyareti ve TOG gönüllüleriyle ortak çalışma
: TOG Gençlik Merkezi ziyareti, mültecilerle çalışma ve deneyim paylaşımı
: Keşan Hayvan Barınağı ziyareti
: Sınıf boyama
: Odunpazarı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşi ziyareti.
: Huzurevi ziyareti
: Boğatepe Köyü ve Kuzey Doğa Derneği ziyareti
: Uşak Aşevi ziyareti ve mültecilerle ortak çalışma
: TOG ve Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte sahil temizliği
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“Bazı şeyleri sadece para için değil ülkemizin, dünyamızın gelişmesi için gönüllü olarak
yapmamız gerektiğini öğrendim.”
Egemen, Türkiye Kardeşleri 2018 değişim öğrencisi

“Sadece yarınların
değil, her günün biz
gençlerin olduğunu,
dünyayı birlikte
güzelleştirebileceğimizi
anladım.”
Umut,
Türkiye Kardeşleri 2018
değişim öğrencisi
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✔ Avrupa Kültürlerarası Öğrenme Federasyonu (EFIL) tarafından her yıl eylül ayının son
perşembe günü olarak belirlenen ve tüm Avrupa’da AFS gönüllüleri tarafından farklı
etkinliklerle kutlanan Kültürlerarası Diyalog Günü, programa katılan okullarda
düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
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Okullarda stand açan program faydalanıcısı öğrenciler, okuldaki diğer öğrencilerle
deneyim paylaşımı yaparak, onları kültürlerarası farklılıklar hakkında soruların yer aldığı
eğlenceli bir yarışmaya davet etti. Yarışma sonrasında kültür, kültürel çeşitlilik,
kültürlerarası farkındalık, kültürlerarası etkileşim kavramları üzerine beyin fırtınaları ve
çözümlemeler yapıldı.
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✔ Değişim haftasında aktif yurttaşlık
ve kültür üzerine iki eğitsel çalışma
gerçekleştirildi. Oturumlarda
“İnsanlar neden gönüllü olur?”,
“Dünyamız ne gibi yerel ve küresel
sorunlarla karşı karşıya?”,
“Kültürü etkileyen etmenler
neler olabilir?”,
“Benzerliklerimiz ve farklılıklarımız
nerelerden kaynaklanıyor?”
gibi sorulara cevap arandı.
Oturumlarda kavramsal tartışmalar,
deneyim paylaşımları, beyin fırtınaları
ve çözümlemeler yapıldı.
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• Zirve

Program sonunda tüm şehirlerden
öğrenciler ve eğitimciler Ankara’da
gerçekleşen iki günlük zirvede bir
araya geldi. Hem konuk eden hem de
değişime katılan öğrencilerle takım
çalışması, deneyim paylaşımı ve farklı
atölye çalışmaları yapıldı.

“Ben burada yeni dostluklar edindim
ve ön yargılarımı esnetmeye
başladım.”

Rümeysa, Türkiye Kardeşleri 2018 değişim öğrencisi
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✔ Öğrencilerden katıldıkları bir oturumda programı ve o anki hislerini bir şeye
benzetmeleri istendi. Verdikleri geri bildirimler, öğrencilerin yoğun bir biçimde
dayanışma ve bir aradalık duygusu içinde olduğunu gösterdi.
“Yıldız gibi beraber parlıyoruz”
“Kitap gibiyiz, her kardeş farklı bir hikaye yazıyoruz”
“Gökkuşağı gibi farklı renklerimizle bir aradayız”
“Karınca gibi hep yardımlaşma içindeyiz”
“Aşure gibiyiz her tattan her şey karışık ve beraberken çok güzeliz”
“Kuş gibiyiz özgürce geziyoruz”
“Basketbol takımı gibiyiz bir takım olmayı öğreniyoruz”
“Ev gibiyiz, hepimiz bir aradayız”
“Nar gibi birlikte bir bütünüz”
“Güneş gibi samimi ve sıcağız”
“Puzzle gibi bütünüz”
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“Artık insanlarla konuşurken ön yargılarımı
bir kenara bırakıp, o insanın bilgilerinden
faydalanmak ve kültürünü öğrenmek
istiyorum.”
Emre, Türkiye Kardeşleri 2018 değişim öğrencisi

“Türkiye Kardeşleri bana farklı kültürlerden
insanlarla da anlaşabileceğimi ve hiç kimseye
ön yargıyla yaklaşmadan tanışıp
kaynaşabileceğimi öğretti.
Bakican, Türkiye Kardeşleri 2018 konuk eden öğrenci
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✔ Zirve sırasında, program boyunca öğrencilere üzerinde düşünmelerini sağlamak
amacıyla günlük olarak verilen aşağıdaki sorular üzerinden deneyim paylaşımı yapıldı.
“Diğer insanlarla kurduğum iletişim neleri değiştirmek/ geliştirmek istiyorum?”
“Ön yargılara dair farkındalığım iletişim tarzımı nasıl etkiledi?”
“Şimdiki ben ile bir hafta önceki ben arasında nasıl farklar görüyorum?”
“Kültürlerde farklılıklar olması bana ne düşündürdü?”
“Kültür hakkında öğrendiklerim düşünce ve davranışlarımı nasıl etkileyecek?”
“Farklı bakış açıları gündelik yaşamda neleri etkiliyor?”
Öğrencilerin bu sorularla ilgili geri bildirimlerinde şu ifadelerin ön plana çıktığı görüldü:
heyecan, ön yargıları yıkmak, anlamak, şaşırmak, yargılamadan saygı duymak,
mutluluk, değişim, özgüven, saygı, arkadaşlık.
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✔ Oryantasyonlarda uygulanan ‘Tutumlar, Değerler ve İnançlar Formu’ zirvede tekrar
dağıtılarak katılımcılardan kendileri için en önemli 3 maddeyi tekrar seçmeleri istendi.
Katılımcıların %62 oranıyla seçtikleri maddeyi değiştirdiği, değiştirilen maddelerin
“Dünya barışı için çalışmak”, “Başkalarıyla birlikte çalışabilmek ve rekabetten
kaçınmak”, “Başkaları ile ilişkilerimde duyarlı, anlayışlı ve alçakgönüllü olmak” gibi
toplumsal fayda odaklı ifadeler olması, projenin katılımcılar üzerinde olumlu bir değişim
yarattığının göstergesi oldu.
“Öğrencilerin, ‘şimdi bakınca maddeleri
değiştirdim çünkü farklı şeyler öğrendim ve
ben de değiştim’ dediklerini duymak
gönüllülük motivasyonumu arttırdı.”
İrem, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü
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✔ Zirve sırasında 10 kişilik gruplara ayrılan katılımcılara “Her ülkenin bir bayrağı var ancak
dünyamızın yok, peki olsaydı nasıl olurdu ve sizin dünyaya mesajınız ne olurdu?” sorusu
soruldu. Yapılan beyin fırtınaları sırasında katılımcının hayallerindeki dünya ile bir
başkasınınkinin farklı olabileceği konuşuldu ve farklılıklara saygı çıkarımı yapıldı.
Katılımcılar hayallerindeki dünyanın nasıl bir yer
olduğunu paylaştı, temel ortak verilerde grup olarak
uzlaştı ve hayallerini sembolleştirerek bayraklarını
hazırladı. Daha sonra tüm gruplar bir araya geldi,
sırayla bayraklarını anlattı ve mesajlarını paylaştı.
Bayraklar anlatılırken katılımcılar daha önce dünya
bayrağı hakkında düşünmediklerini, şimdi ise bunu bir
ihtiyaç olarak gördüklerini belirtti. Barış, adalet,
eşitlik, özgürlük, çok renklilik gibi temalar, bayraklar
anlatılırken en çok kullanılan kavramlar oldu.
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Türkiye Kardeşleri’nin dünyaya mesajları:
Galibiyetimizi değil, birlikteliğimizi kutlayalım
Farklılıklarımızın farkındayız,
hepimiz aynı yapbozun parçasıyız
Aynı toprağın üstünde, aynı
güneşin altında,
farklı kültürlerle el ele
Birlikte olmaya varız, ön
yargılarımızı kırmaya hazırız
Farklılıkları keşfet, birbirini sev
Anlayış, birliktelik ve kardeşlik için el ele
Gülümseme bulaşıcıdır; farklılıklarımızla buluştuk
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✔ Zirvenin kapanışında, programın faydalanıcıların takım çalışması, karşılıklı güven
ve özgüvenlerini arttırma hedefine yönelik olarak bir yetenek gösterisi düzenlendi.
Bireysel olarak ve gruplar halinde şarkı, dans, enstrüman, jimnastik gibi gösterilerin
yapıldığı etkinlikte katılımcılardan, önce heyecanlansalar da, eğlendiklerine ve bu açık
sahneyi kendilerini geliştirme fırsatı olarak gördüklerine dair geri bildirimler alındı.
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✔ Zirve sırasında eğitimcilerle kültürlerarası öğrenme, formal olmayan eğitim
metodolojisi ve tasarımı üzerine oturumlar gerçekleştirildi, deneyim paylaşımı yapıldı,
katılımcılara proje ve işbirliği geliştirme konusunda destek verildi.
Eğitimcilerden alınan geri bildirimlere
göre oturumlar kendilerine yeni, formal
olmayan, yenilikçi ve kapsayıcı eğitsel
yöntemleri hakkında bilgi, beceri ve
deneyimler kazandırdı. Eğitimciler ayrıca
Türkiye Kardeşleri’nin öğrenciler üstünde
genel olarak olumlu etkiler bıraktığına
dair gözlemlerini paylaştı.
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“Farklılıklarımızla ve birlikte. Programın sloganı çok doğru. Fiziki olarak doğru fakat fikir
olarak da doğru. Değişmeye ve değiştirmeye katkı sağlayacağız”
Sevda, Türkiye Kardeşleri 2018 katılımcısı eğitimci

“Hafta boyunca programı beraber
götürdüğümüz öğretmenlerimizle farklı
eğitim anlayışları hakkında uzun uzun
sohbet etme fırsatımız oldu. Öğretmen
eğitimiyle, eğitim anlayışlarındaki
farklılıklar ve önemi hakkında net bir
farkındalık yaratıldığını düşünüyorum”
Betül, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü
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Değerlendirme formları çıktıları
Eğitimcilere, konuk eden ve gönderen ailelere program bitişinden bir ay sonra
değerlendirme formu gönderilerek, öğrencilerinde/çocuklarında gördüğü değişimleri
1’den 5’e kadar (1 en az, 5 en çok) puanlaması istendi. Değerlendirilmesi istenen
özellikler ve verilen puanların ortalamaları şu şekildedir:
4.4 İletişim becerileri; kendini daha iyi/anlaşılır ifade etme özelliği
4.1 Özgüven ve karşılıklı güven
3.9 Takım çalışmalarına yatkınlık ve iyi bir takım arkadaşı olmak
3.1 Yerel ve küresel sorunlara karşı farkındalığı
3.0 Kendini geliştirebileceği yardımseverlik, sosyal sorumluluk projesine katılması;
gönüllülük etkinliklerinde yer alması ve/veya kendisinin başlatmak istemesi
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Forma yanıt veren
eğitimcilerin:
•%86’sı programa
tekrar katılmak
istediğini,
•%83’ü zirve sırasında
kendilerine yönelik
düzenlenen eğitimlerin
faydalı olduğunu,
•%72’si diğer
eğitimcilerle iş birliği
geliştirme ve sosyal
etki yaratma
motivasyonunun
arttığını belirtti
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Forma yanıt veren gönderen ailelerin:
• %98’i, çocuğunu değişim haftasına göndermenin
onlar için faydalı/ilginç/öğretici bir deneyim
olduğunu belirtti.

Forma yanıt veren konuk eden ailelerin:
•%92’si öğrenci konuk etmenin onlar için faydalı/
ilginç/öğretici bir deneyim olduğunu,
•%83’ü seneye tekrar öğrenci misafir etmek
istediğini belirtti.
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Gönüllülerin gözünden Türkiye Kardeşleri 2018
“Bir kişinin bile olsa dünyaya
bakışında farklı bir pencere
açılabileceğini gözlemleme
ihtimali en büyük
motivasyonumdu. Program
sonunda katılımcıların çoğundan
‘artık dünya barışı için bir şeyleri
değiştirmeye ben de başlayacağım’
cümlesini duymak, iyi ki bu projede
yer almışım dedirtti bana…”
Deniz, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü
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“Bu bir haftalık süreçte formal olmayan eğitimin katılımcıların çok hoşuna gittiğini gördüm.
Kendilerindeki bilgilerle farklı deneyimleri birleştirince gözlerindeki şaşkınlıkla oluşan
mutluluğu fark ettim. Bazı katılımcılardan haftanın başında doldurdukları TDİ formlarını
haftanın sonunda değiştirmek istediklerini duymak beni çok mutlu etti.”
Doğukan, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü

“Programda yer aldıktan sonra, gelmeden önceki beklentilerimin karşılanması bir yana,
etkinlikler ve insanlar sayesinde, kültürel zenginliklerin ve birlikteliğin gücünün toplumsal
barış için önemini bir kez daha deneyimlemiş oldum.”
Doruk Mert, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü
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“Türkiye Kardeşleri için gönüllülük
motivasyonum Türkiye’nin birçok yerinden
gelen çocukları bir arada görmekti ve bir
değişime şahit olmaktı. Bir hafta çok kısa bir
süre olduğu için bu kadar büyük bir etki ve
dostluk beklemiyordum ama çok etkileyici
bir ortamdı. Hem zirvede hem de bütün
haftayı geçirdiğim Isparta’da öğrencilerin
çok hızlı kaynaştıklarını gördüm. Bir gönüllü
olarak öğrencilere rol model
olabileceğimizi fark ettim.”
İrem Ceren, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü
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“Programın sadece zirve ayağında
gönüllü oldum ve benim için çok
önemliydi. Kendimi geliştirmenin
ve deneyim edinmenin yanında
gerçekten birilerinin hayatına
dokunabildiğimizi hissettim.
Gençlere bir şeyler katabilmek ve
bazı farkındalıklar kazanmalarına
yardımcı olabildiğim için
mutluyum.”

Serdar, Türkiye Kardeşleri 2018 gönüllüsü
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Türkiye Kardeşleri 2018’e katılan okullar
• Adana Barbaros İMKB Anadolu Lisesi
• Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
• Bursa Anadolu Lisesi
• Diyarbakır Selahaddini Eyyübi Anadolu Lisesi
• Erdemir Anadolu Lisesi
• Erzincan Lisesi
• Eskişehir Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi
• Fındıklı Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi
• Gazi Kars Anadolu Lisesi
• Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi
• Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi
• Uşak Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Öğretmen Lisesi
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Teşekkürler
Türkiye Kardeşleri 2018’in gerçekleşmesine katkıda bulundukları için
Milli Eğitim Bakanlığı’na,
katılımcı okullara, eğitimcilere ve öğrencilere,
program kapsamında iş birliği yaptığımız tüm yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarına,
sponsorlarımıza, destekçilerimize
ve
gönüllülerimize
içten teşekkür ederiz.
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Türk Kültür Vakfı (TKV) 1974 yılında AFS Programlarından
yararlanmış olanlar ve aynı amacı benimsemiş kişilerin girişimleri
ile kültürlerarası eğitim programlarının sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla kuruldu. Vakıf faaliyetleri arasında AFS
Kültürlerarası Programları’nın yanısıra, aynı amaca hizmet eden
çeşitli programlar, eğitim faaliyetleri ve projeler de yer almaya
başladı. Avrupa’daki AFS organizasyonları ile birlikte
kültürlerarası ve küresel eğitimin dünya üzerinde yaygınlaşmasını
amaçlayan Avrupa Kültürlerarası Eğitim Federasyonu’nun (EFIL)
kurucu üyesi olan TKV bu çerçevede gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlere katılmaktadır. Türk
gençlerinin diğer ülkeleri ve insanları tanıyarak dünya barışı ve dostluğuna katkıda
bulunmalarını amaçlayan Türk Kültür Vakfı, günümüzde büyük bir gönüllü potansiyeline
sahiptir.
turkkulturvakfi.org.tr
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AFS Gönüllüleri Derneği toplumda farklılıklara
saygının ve bir arada yaşam iradesinin gelişmesine
katkıda bulunmak amacıyla 1999’da kuruldu. AFS’nin
Türkiye’deki gönderme ve konuk etme çalışmalarının
gönüllü altyapısını sağlayan dernek, ayrıca kültürlerarası
etkileşime olanak sağlayan gençlik değişimleri, projeler
ve aktiviteler gerçekleştirir; her yaştan bireyin
kültürlerarası iletişim ve aktif yurttaşlık konularında yeterliliklerini arttırmayı amaçlayan
eğitsel faaliyetler düzenler ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı daha fazla gencin AFS
programlarından yararlanabilmesi amacıyla burs programları yürütür. Derneğin İstanbul,
Ankara ve İzmir’de şubeleri, Adana ve Eskişehir’de de temsilcilikleri bulunmaktadır.
afsgonulluleri.org
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Türkiye Kardeşleri 2018 Ekibi
Direktörler: Nesrin Kaçan ve Serdar Güneri
Koordinatörler: Ceylin Erdemtok ve Muhterem Semiz
Eğitim destek uzmanı: Ferhat Mahir Çakaloz
Gönüllüler: Akcan Erkman, Alaz Şahin, Alkım Özduran, Arda Burak Mamur, Ayça Çınar,
Ayten Pamuk, Bengisu Alimoğlu, Berkant Yüksel, Betül Gümüş, Demi Leyla van Zelst,
Deniz Berfin Kotan, Deniz Güven, Deniz Köksal, Deniz Yılmaz, Doğukan Hamamcı,
Doğuşhan Gündüzer, Doruk Mert Karaman, Duray Ayyıldız, Efsun Alimoğlu, Ekber Öztürk,
Eylül Canbaz, Hamdican Gülgen, Himmet Efe Sarıoğlu, İlkay Güven, İrem Büyükışık, İrem
Ceren Özen, Merve Nur Lüy, Mustafa Kemal Şani, Nesrin Eraslan, Rozerin İlayda Demir,
Serdar Aksoy, Suzan Elif Akün, Talha İdiz, Uğur Arın, Yiğit Yüksel, Yücel Kasapoğlu
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