
 

 

 
BEN DE VARIM PROJESİ İLE GENÇ KIZLAR GÜÇLENİYOR 

 
Genç Hayat Vakfı, Türkiye’nin girişimiyle ''Dünya Kız Çocukları Günü'' 
olarak kabul edilen ve kız çocuklarının durumlarıyla ilgili tüm dünyada 

bilinç oluşturacak faaliyetlerin düzenlendiği 11 Ekim Dünya Kız 
Çocukları Günü kapsamında, genç kızların güçlendirilmesine yönelik 

olarak hayata geçirdiği “Ben de Varım” projesinin sonuçlarını açıkladı. 
 
                             07.10.2015 
 

Genç Hayat Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ortaklığında; JP Morgan Chase Vakfı ve Garanti Bankası desteğiyle Ben de Varım 
projesini hayata geçirdi. Ben de Varım projesi, genç kızların toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda bilinçli, yaşama ve istihdama yönelik becerileri gelişkin bireyler olarak 
yetişmelerinin güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirildi. Projeye öğretmenler, aileler 
ve özel sektör çalışanları da dahil edilerek genç kızlar desteklendi. 
 
2 yıldır Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 28 Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’de 
uygulanan projeyle 120 öğretmen, 2350 genç kız ve ailesine ulaşıldı. İletişim, takım 
çalışması, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal hayata katılım, sosyal yaşam becerileri 
ve istihdam konularında, farkındalık bilincinin nasıl kazanılabileceğine ilişkin temel 
bilgi ve becerileri kapsayan teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Genç kızlar bir 
yandan rol model alabilecekleri kariyer sahibi kadınlarla bir araya getirilirken; bir 
yandan da gençlerin iş hayatına ilk adımları olan stajlarına yönelik olarak özel sektör 
temsilcilerine eğitimler verildi. 
 
 
HAYATA BİR ADIM ÖNDE BAŞLIYORLAR 
 
Proje katılan genç kızlar, projenin etkilerini kendilerindeki kişisel ve sosyal 
becerilerindeki gelişimle açıklamış; %76’sı projede edindikleri bilgi ve becerileri 
sosyal çevrelerinde kullanacaklarını belirtmiştir. Ayrıca genç kızlar, meslek seçiminde 
daha geniş kapsamlı karar verebileceğinin farkına vardıklarını belirtmiş; %90’ı staj 
yerindeki çalışmalarına olumlu etki ettiğini ve çalışmalarını kolaylaştırdığını 
söylemiştir. Herhangi bir çatışma veya sorun ortamında genç kızların kendini 
başkalarının yerine koyarak çözüm üretebildiğini belirten staj yeri çalışanlarının 
%85,7’si proje kapsamında eğitimin devam etmesini faydalı bulduklarına ilişkin 
düşüncelerini dile getirmiştir.  



 

Öğretmenlerin %90’ı projede aldıkları eğitimler sayesinde öğrencilerle çalışma 
becerilerinin arttığını; %92’si de yeni mesleki bilgiler kazandığını belirtmiştir. Aileler, 
projenin çocuğunun kendisiyle olan iletişiminde olumlu bir değişim yarattığını; 
%70,4’ü klinik psikologlar tarafından kendisine verilen seminerlerin yararlı olduğunu 
belirtmiştir. 
 
Katılımcıların tamamıyla yapılan odak grup görüşmeleri sonucu projeyi değerlendiren 
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Baykara Acar,  
Ben de Varım projesine katılan genç kızların; önyargılarının kırıldığını, özgüvenlerinin 
arttığını, kendilerini tanıdıklarını ve rahatça ifade edebildiklerini, güçlendiklerini ve 
hayata bir adım önde başladıklarını belirttiklerini paylaştı. Ben de Varım projesinin, 
genç kızların aile içi ilişkiler, staj ve sosyal yaşamdaki diğer ilişkilerini olumlu 
etkilediğini ve kazanım sağladıklarını da görüşlerine ekleyen Acar’a göre,  
“Bu proje insanın değerine odaklanma ve hoşgörüyle ilgili bir çalışma.  
Proje sonuçlarını, insanın çevresiyle bir bütün olduğu bakış açısıyla 
değerlendirebiliriz. Buna göre toplumu büyük sistem, gençleri de alt sistem olarak ele 
alırsak; sistemdeki değişimin diğer sistemleri etkileyeceği beklenir. Büyük sistemin 
önemli bir parçasını oluşturan gençlerdeki değişiklik, diğer sistemlerce (ailesi, okulu, 
işyeri, toplum) desteklenmedikçe, zamanla körelir veya yok olur. Dolayısıyla,  
Ben de Varım projesi büyük sistemin önemli bir parçasını oluşturan genç kızları ve 
çevrelerini ‘toplumsal cinsiyet eşitliği, istihdam, takım çalışması, doğru iletişim’ 
temelinde bir gelişim yaratmayı başarmıştır.” 
 
Genç Hayat Vakfı, genç kızların güçlendirilmesi için; farklı hedef kitleleri kapsayan, 
çarpan etkisi yüksek, yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm modeli teşkil eden  
Ben de Varım projesini sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu birlikteliğiyle 
Türkiye genelinde uygulamaya devam etmeyi hedeflemektedir. 
 
 
İletişim: Sezen Engiz / Genç Hayat Vakfı İletişim Koordinatörü 
0554 892 56 88 
sezen@genchayat.org 
 
 
Editöre Not: 
 
GENÇ HAYAT VAKFI (genchayat.org): Genç Hayat Vakfı, ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak 
yaşandığı 11-18 yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerinde destek olmak amacıyla, 2008 yılında 
İstanbul'da kuruldu. Ayrım yapmadan insan odaklı yaklaşımı gözeten Vakıf, gençlerin kendini ifade 
edebilen, haklarının farkında, toplumsal cinsiyet eşitliğini, ifade özgürlüğünü, farklılıklarla bir arada 
yaşama kültür ve bilincini, insan hakları ve demokrasiyi içselleştirmiş, şiddetsiz iletişimi benimsemiş, 
özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmaktadır. 30.01.2012 tarihli ve 2012/2762 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Vakıf statüsü alan Genç Hayat Vakfı, 
bağışçılarına vergi muafiyeti olanağı da sağlamaktadır.  
 
BEN DE VARIM PROJESİ: 
http://bendevarimprojesi.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=SLchLKMyhkc 
https://vimeo.com/100887225 


