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ÖNSÖZ
İnsanların iletişim eylemlerinin bütününde bilgilenmek, bilgilendirmek, eğitmek, ikna
etmek ve yönetmek gibi bir birçok nedeni ve amacı vardır. İnsanlar için iletişimin amacı, kendisi
ile çevre arasındaki ilk aşamada olumsuz olan ilişkiyi etkileyebilmek ve yönlendirebilmektir. Bu
açıdan iletişim, bireyin çevresi ve kendi yaşamı üzerinde en etkin ve belirleyici olabilme çabasını
yansıtır. Bu çabanın ardından birey ya hemen ya da uygun bir zamanda başkalarından kendi
isteklerine uygun yanıtlar, tepkiler alabilme beklentisine girmektedir.
Kısaca, iletişimin kişi açısından amacı ne olursa olsun, temeldeki amacı; çevre üzerinde
etkin olmak, başkalarında düşünce, tutum ve davranış oluşumuna ve değişikliklerine yol açmaktır

2

ÖZET
Projenin gerçekleştirilmesi planlanan Sevgi Evleri, farklı yaş gruplarına ayrı binalarda
hizmet veren kuruluşlarda bulunan kardeşlerin imkanlar ölçüsünde bir araya getirilerek kardeş
bağlarının daha kuvvetli olması ve koruma/bakım tedbir kararı kaldırılıncaya kadar aynı kuruluşta
kalmasını sağlamak, farklı travma öykülerine sahip çocukların sağlıklı bir birey olarak toplumla
bütünleşmesini sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Bu kuruluşların amacı, burada bulunan
çocukları topluma sağlıklı bir şekilde kazandırmaktır. İletişim, insanın ana rahmine ilk düştüğü
andan itibaren sahip olduğu en temel beceri olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında
iletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür. Ayrıca varlık sürdürme biçiminde
meydana gelen her türlü gelişmeden ve değişikliklerden kolayca etkilenen bir olgudur. Diğer bir
deyişle, iletişim insana özgü bir olgudur. Birçok tanımı bulunan iletişim, belirli araçlar kullanarak,
bilgi, düşünce ve tutumların karşılıklı aktarılması olarak tanımlanmaktadır. İnsanlarla hatalı
iletişim kurmak iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru
ve etkili iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Etkili
İletişim eğitimi ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı
sayesinde iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef
belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını
amaçlıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Beden dili, etkili İletişim, sevgi evleri
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MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Proje ekibi tarafından 9.07.2021 tarihinde arasında Atatürk Sevgi Evi’nde
gerçekleştirilmiştir.
Projenin Uygulanışı
Projenin uygulanacağı Atatürk Sevgi Evi’nde sevgi evi müdürü, personeli ve proje ekibinin
katılımı ile bir toplantı yapıldı. Atatürk Sevgi evinde 13-18 yaş arası toplam 50 çocuk ikamet
etmektedir. Sevgi evinde bulunan toplantı salonun kapasitesi de göz önünde bulundurularak
çocukların, her grupta en fazla 20 kişi olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Eğitimlerin her biri yaklaşık
40 dakika ve iki oturum olacak şeklinde yapıldı. Eğitim sonrası çocuklara etkili iletişim kurabilme
pratikleri yaptırıldı.
Proje kapsamında planlanan eğitimler tamamlandıktan sonra her öğrenciye eğitimin daha
etkili olabilmesi için proje bütçesi ile alınan Doğan Cüceloğlu’nun ‘İnsan İnsana’ kitabı projenin
danışman hocası Prof. Dr. Mine GÜLABOĞLU tarafından her çocuğa takdim edildi.
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER
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SONUÇLAR
Atatürk Sevgi Evi’nde gerçekleştirilen beden dili-etkili iletişim-etkili konuşma becerilerinin
kazandırılması ile ilgili eğitimlere Sevgi Evi’nde ikamet eden çocuklar büyük bir ilgi ve heves ile
katıldıkları gözlendi.
Proje kapsamında alınan Doğan Cüceloğlu’nun ‘İnsan İnsana kitapları çocuklara dağıtıldı.
Sevgi Evi Müdürü ve diğer personellere bu projenin Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık
Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklendiği belirtildi. Aldıkları eğitimlerde
sonra kendilerine verilen kitaplardan oldukça mutlu olan Sevgi Evi çocukları, Sevgi Evi müdürü
Sayın Mehmet POLAT ve sevgi evi personelleri proje için bizlere ve Atatürk Üniversitesi Toplumsal
Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür ettiler.
Proje kapsamında planlanan eğitimlerin tasarlanmasında Klinik Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekai HALICI teşekkür ediyoruz.
Proje ekibi olarak projemizi destekledikleri için Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık
Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür ediyoruz.
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