Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
olarak SOYAÇ gönüllü mezunlarıyla iletişim halinde kalmak, mezuniyet sonrası süreçleri
hakkında bilgi edinmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için bir form çalışması
yürütmüştür. Online olarak yürütülmüş bu çalışma neticesinde, 2011 yılından bu yana
gerçekleştirilen projelerde yer alan 30 mezun gönüllüye ulaşmıştır.

%30 Eğitim
Kurumları

%37
Özel Sektör

%18 Kamu
Kuruluşları

%4 Sivil
Toplum
Kuruluşları

Büyük bir çoğunluğunu Maltepe Üniversite ve İstanbul’daki üniversitelerin Psikoloji
Bölümü mezunu öğrencileri oluşturduğu SOYAÇ gönüllü mezunlarının:

%59’u

çeşitli alanlarda yüksek lisans eğitimi sürdürmüş,

Yüksek Lisans eğitimini sürdürmekte olan mezunlardan

%77’si

klinik psikoloji alanında eğitimlerini devam etmişlerdir.

İlişki
geliştirmek

Karşısındakini
daha iyi
anlayabilmek

Esnek
düşünebilmek

Kendini daha
doğru ve daha
iyi ifade
edebilmek

“Kendini açma ve aşma,
gönüllülük kavramını
yaşama (…) gibi birçok
deneyimim oldu.”

Belirsizliklere
tahammül
edebilmek

İnsanlarla
işbirliği
kurmak

Çözüm odaklı
olmak

Adapte
olabilme
becerisi

“Süpervizyon süreci
kendimi tanımamada
çok büyük bir katkı
sağladı.”

“Dezanvantajlı
kişilerle çalışma
fırsatı bulduğum
ilk yer SOYAÇ
oldu”

“SOYAÇ çalışmalarında ve
süpervizyonlarda, bir gencin geçmiş
yaşamının ve travmasının ne kadar
önemli olduğunu gözlemledik. Şu
an, tezim kapsamında psikoz, psikoz
riski taşıyan bireylerde çocukluk
travmalarının beyindeki yansımasını
inceliyorum.”

SOYAÇ gönüllü mezunları, katıldıkları SOYAÇ çalışmalarının ilerideki iş ve eğitim
hayatlarına katkı sunduğunu aktarmışlardır. Bu anketi dolduran bütün mezunlar, iş
alanında hem işe alım sürecinde hem de iş hayatları aktaracakları bilgi ve beceriler
konusunda SOYAÇ deneyimlerinin önemli bir rolü olduğunu belirtmişlerdir.

“Bu projelerdeki deneyimlerimi
hala kullanabiliyorum ve bunun
bendeki en büyük etkisi; ileride
"yapmak istediklerime” yeni bir
kapı aramış olmasıdır.”

“İşe alımda, bu alanda
çalışmış olduğumu söyleme
şansına sahip oldum. İşe
girerken bu çalışmalarım
çok yardımcı oldu.”

“SOYAÇ’ta bulunduğunuz

“Yaşayarak öğrenmek
her şeye bedel. Evet
öneriyorum.”

çalışmaların üzerinden kaç yıl
geçerse geçsin çalıştığınız çocuklar
sizi asla unutmuyor. Onların
hayatlarına dokunduğunuzu
unutmamak gerekiyor.”

Formu dolduran SOYAÇ eski gönüllülerinin 100%’ü SOYAÇ çalışmalarına
katılmanın başlangıçtaki beklentilerini karşıladığını belirtmiş ve SOYAÇ’ta gönüllü
olmayı başkalarına da önermiştir.

“SOYAÇ çalışmalarının
psikoloji öğrencileri için çok
büyük bir şans ve ayrıcalık
olduğuna inanıyorum.”

