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1. GİRİŞ 

 

1.1. Projenin Arka Planı  

Göç, Avrupa'nın bugününün ve geleceğinin büyüyen ve süreklilik kazanan bir parçasıdır. Göçmenlerin ve 

bir sonraki neslin ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasi entegrasyonunu teşvik etmek için hem AB 

düzeyinde hem de ulusal düzeylerde daha etkin stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. 1 

Gençlik çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları göçmenlerin yeni bir topluma entegrasyon sürecinde karşı 

karşıya kaldıkları sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak konusunda önemli bir rol 

oynamaktadır. Gençlik çalışmaları içerisinde göçmenlere ve mültecilere yönelik birçok hizmet sunmak 

mümkündür. Kendi kendine uygulanan destek ve kişilerarası destek gibi hizmetlerle insanlara sosyal 

yardım sistemi içinde yol gösterme gibi uygulamaları birleştiren geniş bir beceri birikimine sahip olan 

gençlik çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları, aile ilişkilerinin ve sosyal kurumların oluşturduğu daha geniş 

bağlamı da göz önünde bulundurarak genç mültecilerin karmaşık ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.       

Gençlik çalışmaları büyük bir toplumsal değere sahiptir. Gençlerin boş zaman uğraşları ve eğlence 

faaliyetleri ile bağlantı kurmakta, örgün eğitim süreçlerini tamamlamakta, işsizlik gibi güncel toplumsal 

meseleleri ele almakta, ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinden geçen gençlerin özel ihtiyaçlarını ve 

görevlerini yansıtmaktadır.  

Ancak gençlik çalışanlarının, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve endişelerini daha iyi çözümleyebilmesi ve 

bunlara daha iyi bir şekilde cevap verebilmesi için onların göçmenlik geçmişi ile ilgili statülerini anlaması 

gerekir. Birçok göçmen ve mülteci iş bulma, kalabilecekleri güvenli bir yer bulma, eğitim, dil öğrenme, 

kültürel uygulamalarını koruyabilme ve yerel kültürü anlama gibi konularda kaygılanmaktadır. Bu nedenle 

gençlik çalışanlarının mülteci ve göçmenlere nasıl yardımcı olabilecekleri konusundaki bilgilerini, 

yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek önemlidir.    

Yukarıda açıklanan arka plana ve ihtiyaçlara dayanarak REACH-OUT projesi gençlik çalışanlarının genç 

göçmen ve mültecilere ulaşmalarını desteklemek için yenilikçi bir eğitim müfredatı geliştirip bu müfredatı 

test ederken, gençlik çalışanlarının yeterliliklerini geliştirip mesleki gelişimlerini de teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır.  

 

                                                           
1 http://www.migrationpolicy.org/article/challenges-integration-eu  

http://www.migrationpolicy.org/article/challenges-integration-eu
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Projenin özel hedefleri: 

 gençlik çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek (bu anket çalışması içinde), 

 genç göçmen ve mültecilerle çalışan gençlik çalışanlarına yönelik yenilikçi bir eğitim müfredatı 

geliştirmek, 

 bu yeni eğitim müfredatı kullanarak gençlik çalışanlarını eğitmek, 

 göçmen ve mülteci çalışmaları konusunda gençlik çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini 

geliştirmek, 

 gençlik çalışmalarının niteliğini arttırmaktır.  
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1.2. Proje Ortakları 
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1.3. Fikri Çıktılar 

O1. İHTİYAÇ ANALİZİ 

Bu çıktının amacı gençlik çalışanlarının genç göçmenlere ve mültecilere ulaşma konusunda eğitim 

ihtiyaçlarını anlamaktır. Bu ihtiyaç analizi ile toplanan bilgiler O2 ve O3'ün geliştirilmesi için kullanılacaktır. 

İhtiyaç analizi çalışması iki şekilde yürütülmüştür:   

Masa başı araştırması: Gençlik çalışması ile ilgili mevcut literatürün taranması, göçmen ve mültecilerin 

entegrasyonu ile ilgili literatürün taranması, gençlik çalışanlarının eğitimi ile ilgili tekliflerin taranması. 

İhtiyaç analizi çalışması (saha araştırması): gençlik çalışanları ile ihtiyaç analizi anketinin yapılması.  

O2. EĞİTİM MÜFREDATI VE MALZEMELERİ 

Bu fikri çıktının amacı genç göçmenler ve mültecilerle çalışan gençlik çalışanları için eğitim müfredatı 

hazırlamaktır.  

Müfredatın içeriği ihtiyaç analizi çalışmasının sonuçlarına göre belirlenecektir. Eğitim Müfredatı ve 

Malzemeleri gençlik çalışanlarının eğitimi için düzenlenen Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi etkinliğinde 

kullanılacaktır.  Ayrıca Yerel Çoğaltıcı Etkinliklerde ve Ortak Çoğaltıcı Etkinlikte dağıtılacaktır. Ortaklar 2 

günlük bir etkinlik olarak düzenlenen Yerel Test Oturumlarında eğitim müfredatını ve malzemelerini hedef 

kitleye sunarak gençlik çalışanlarının içeriğe ilişkin görüşlerini aldıktan sonra onların geri bildirimine bağlı 

olarak söz konusu fikri çıktıyı güncelleyip son halini vereceklerdir. 

O3. EĞİTMEN KILAVUZU  

Eğitmen Kılavuzu gençlik çalışanlarının hem başka gençlik çalışanlarını eğitmesi hem de göçmenlere ve 

mültecilere hizmet verebilmesi için yararlı bir kaynak olacaktır. Kılavuz genç göçmenler ve mültecilerle 

çalışma konusunda yararlı ipuçları, eğitim kaynakları, eğitim yöntemleri ve teknikleri, eğitim ihtiyaçlarının 

ve öğrenme tarzlarının nasıl çözümlenebileceği ve uygun eğitim malzemelerinin nasıl geliştirilebileceği 

konusunda bilgiler içermektedir. 

Pilot Denemesi bütün ortak ülkelerde yapılacaktır. Denemelerde her ortak ülkeden 10 gençlik çalışanı yer 

alacaktır.   



8 

   
 

 

          

Need Analysis Report: Need for a further Training / Training Curriculum 

REACH OUT | Project no. 2016-1-TR01-KA205-029674  

1.4. Tanımlar 

Literatürde göçmen, mülteci, gençlik çalışmaları ve gençlik çalışanları kavramlarının birçok farklı tanımı 

vardır. REACH-OUT ortaklığı ortak bir anlayışa ulaşmak için AB/BMMYK'in de resmi tanımları olan aşağıdaki 

tanımları kabul etmiştir. 

BMMYK + AB tanımları2 

  “Mülteci” ırkı, dini, milliyeti, siyasi düşünceleri veya belli bir toplumsal gruba üyeliği yüzünden 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 

bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen üçüncü ülke vatandaşını; veya yukarıda bahsi geçen aynı nedenlerle önceki daimi ikamet 

yeri olan ülkenin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 

istemeyen vatansız kişiyi ifade eder.  

 “Mülteci statüsü” üçüncü ülke vatandaşının veya vatansız kişinin Üye Devlet tarafından mülteci 

olarak tanınmasını ifade eder. 

 “İkincil korumaya uygun kişi” mülteci olarak nitelendirilemeyen ancak menşe ülkesine veya 

vatansız kişiler söz konusuysa önceki daimi ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde ciddi bir 

zarara uğrama riskinin olduğuna inanmak için sağlam gerekçeler gösterilen ve söz konusu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da bahsedilen risk nedeniyle yararlanmak istemeyen üçüncü 

ülke vatandaşını veya vatansız kişiyi ifade eder.  

 “İkincil koruma statüsü” üçüncü ülke vatandaşının veya vatansız kişinin Üye Devlet tarafından 

ikincil korumaya uygun kişi olarak tanınmasını ifade eder. 

 “Uluslararası koruma için başvuru” mülteci statüsü veya ikincil koruma statüsü için başvuruda 

bulunduğu kabul edilen, açıkça farklı bir koruma talep etmemiş olan üçüncü bir ülke vatandaşının 

veya vatansız bir kişinin bir Üye Devlet'te iken yaptığı koruma talebini ifade etmektedir.  

 “Başvuru Sahibi” uluslararası koruma talebi hakkında henüz nihai bir karara varılmamış olan 

üçüncü bir ülke vatandaşını veya vatansız bir kişiyi ifade eder. 

 “Küçük” 18 yaşın altındaki üçüncü ülke vatandaşını veya vatansız kişiyi ifade eder. 

  “Refakatsiz küçük” Üye Devlet topraklarına hukuken ya da teamülen kendisinden sorumlu bir 

yetişkinin refakati bulunmaksızın gelen küçükleri ifade eder. Kendileri sorumlu bir kişinin etkin 

bakımına alınmadığı sürece refakatsiz küçük olarak kabul edilmeye devam eder.  

                                                           
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095 
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 “İkamet tezkeresi” Üye Devlet yetkilileri tarafından söz konusu Devlet'in kanunlarının hükmettiği 

şekilde çıkarılan, üçüncü bir ülke vatandaşının veya vatansız bir kişinin Üye Devletin toprakları 

içinde yaşamasına müsaade eden her türlü izni ifade eder. 3 

 “Göçmen” sıklıkla daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilmek için bir ülkeyi veya bölgeyi terk 

ederek başka bir ülkeye veya bölgeye yerleşen kişileri ifade eder. 4  

 “Gençlik Çalışmaları” gençlerin katılımıyla gençlerin yararına yapılan toplumsal, kültürel, eğitimsel 

ve siyasi nitelikte geniş bir faaliyet alanını kapsayan bir terimdir.  Bu tür faaliyetler gitgide gençlere 

yönelik sporu ve hizmetleri de içermeye başlamıştır.5 

 “Gençlik Çalışanları” birçok farklı gençlik çalışması etkinliklerine katılmakta ve aktif olarak 

çalışmaktadır. "Gençlik çalışanları" terimi profesyonel veya yarı profesyonel bir şekilde sosyal 

alanda çalışan, ancak hedef kitlesi 30 yaş altındaki genç insanlardan oluşan insanları ifade eder.  

 

 

 

  

                                                           
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095  
4 http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en  
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42010Y1204(01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en
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Survey aimed to: 

 Identifying the general training needs of the youth workers 

 Identifying the general training needs (knowledge, skills and competences) of youth workers in 

terms of reaching out to young migrants and refugees 

 Identifying the most preferable training methods and techniques by youth workers 

 

  

MASA BAŞI 

ARAŞTIRMASI 
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2. MASA BAŞI ARAŞTIRMASI BULGULARI 
 

2.1. Ortak Ülkelerde Gençlik Çalışmalarına İlişkin Mevcut Literatür 

Gençlik çalışmaları sosyal çalışmaların klasik faaliyet alanlarından biridir. Gençlik çalışmaları geniş bir 

yelpazeye yayılmakta olup birçok sosyal çalışma alanını içermektedir.   Son derece heterojen bir yapıya 

sahip olması, gençlik çalışmalarının en önemli özelliklerinden biridir.  Bu durum içerik, personel ve 

ülkeye özgü yasal hükümlerde de yansımasını bulmaktadır. 

 

Avrupa Komisyonuna göre "Gençlik çalışmaları" genç insanların yetişkinliğe güvenli ve sağlıklı bir geçiş 

yapmalarını sağlamak için verilen eğitim hizmetlerini ve sosyal refah hizmetlerini,  ayrıca boş zaman 

faaliyetlerini ifade etmektedir6. Bu bağlamda gençlik çalışmalarında bulunan kuruluşlar aşağıda verilen 

gençlik çalışmaları değerlerini ve hedeflerini paylaşmaktadır:    

 

 Hem kültürel ve toplumsal alanlarda hem de eğitim alanında potansiyellerini kullanmaları için 

genç insanları desteklemek, 

 genç insanların toplumsal ve kültürel aktivitelere etkin katılımını teşvik etmek,  

 genç insanlara kişisel ve mesleki hayatlarında yol göstermek, örneğin okul ve eğitim konusunda 

danışmanlık hizmeti sunmak veya iş piyasasına girişlerini sağlamak için yardımda bulunmak.  

 

Bu hedeflerden de anlaşıldığı gibi gençlik çalışmaları, genç insanlarda vatandaşlık bilincini geliştirmeyi, 

onların sivil topluma entegrasyonlarını sağlamayı ve nesiller arasındaki dayanışmayı arttırmayı 

hedefleyen bir yaygın eğitim süreci olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle bu etkinlikler her zaman örgün 

eğitim dışında düzenlenmektedir.  Bilimsel söylem çerçevesi değerlendirildiğinde eskiden beri genç 

insanları teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen, daha çok "okul dışı" (müfredat  dışı) çalışmaların 

gençlik çalışması olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.   

 

Genel olarak ortak ülkelerde tek bir kavramsal tanım olmadığından "genç" kavramı ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Hem uluslararası hem de bölgesel düzeyde bu konuya ilişkin bütün yasalar "genç 

insanların" kim olduğu konusunda farklı bir anlayışa sahiptir.  

 

                                                           
6 https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2430/814.pdf 
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Gençlik çalışmalarının tanımı ve gençlik çalışanlarının standartları konusunda tek tip ulusal yasalar 

yoktur. Dolayısıyla kamu yetkilileri ve STK'lar tarafından kullanılan gençlik çalışmaları terimi için ortak 

belirlenmiş bir tanım ve çevirisi de yoktur.  

 

Gençlik çalışanlarının hukuki bir tanımı olmasa da kendileri yaygın olarak genç insanlara yönelik meskun 

(genç bakımevleri, acil durum sığınma evleri ) ve yarı meskun hizmetlerde ve programlarda (gençlik 

merkezleri, okul sonrası etkinlikler, genç insanlar için bilgilendirme noktaları) çalışmak için üçüncü sektör 

(kooperatifler, dernekler ve STK'lar) tarafından istihdam edilmektedir. 

 

Ortak ülkelerde gençlik çalışmalarının ve gençlik çalışanlarının durumunu anlamak için ortaklar 

tarafından masa başı bir çalışma yürütülmüştür.  Aşağıda ortak ülkelerdeki gençlik çalışmaları 

incelemesinin özeti sunulmaktadır. 

 

2.2.  Ortak Ülkelerde “Gençlik Çalışmaları” ve “Gençlik Çalışanları" 
 

Gençlik çalışmaları kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Gençlik çalışmaları denince her şeyden önce açık 

fikirlilik ve gönüllükle nitelendirilen okul dışı çalışmalar anlaşılmaktadır.  

 

Ortak ülkelerin hiçbirinde gençlik çalışmalarının veya gençlik çalışanlarının resmi bir tanımı yoktur. 

"Gençlik çalışanı" terimi genellikle profesyonel veya yarı profesyonel bir şekilde sosyal hizmetler 

alanında 30 yaş altı hedef grubuyla çalışan insanları tanımlamak için kullanılmaktadır.  

 

Yunanistan'da gençlik çalışmaları daha çok sivil toplum kuruluşlarının üyeleri veya gönüllüleri tarafından 

yürütülmektedir. Geçmişte gençlerin boş zamanını kontrol ve idare ederek onların toplumsal 

davranışlarını düzenlemeye çalışan dini gençlik örgütleri önemli bir rol oynamıştır.  

 

Türkiye'de de çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve gönüllüleri gençlik çalışmalarında 

bulunmaktadır. Türkiye'de gençlik çalışmalarının tarihi sivil toplum kuruluşlarının gelişimiyle yakından 

ilişkilidir.  

 

İtalya'nın sosyal yardım ve hizmetler modelinde üçüncü sektör gençlik çalışmaları alanındaki başlıca 

aktördür. Gençlik çalışanlarının çoğunluğu üçüncü sektör kuruluşları aracılığıyla gençlik çalışmalarında 
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bulunmaktadır.  Gençlik çalışmalarının kesin tanımlanmış sınırları olmadığından kuruluşlar geniş bir 

etkinlik yelpazesi sunabilmektedir. 

 
Avusturya'da gençlik çalışmalarının öncelikli hedefi bir yandan genç insanları güçlendirmek ve 

desteklemek bir yandan da onları hukuken korumaktır.  Gençlik çalışmalarının hem içerik hem personel 

bakımından son derece heterojen bir yapıda olması ise Avusturya'da gençlik çalışmalarının en önemli 

özelliklerindendir.   

 

Avusturya'da ve İtalya'da genç insanlarla çalışma konusunda diğer ortak ülkelere göre daha bağlayıcı 

ilkeler ve daha net tanımlanmış çerçeve şartları mevcuttur. Genç insanlarla meskun yerlerde (genç bakım 

evleri, genç insanlar için acil durum sığınma evleri vb.) çalışan gençlik çalışanlarının belli yeterliliklere 

sahip olması gerekmektedir.  

 

Türkiye'de ve Yunanistan'da ulusal mevzuatta gençlik çalışmaları veya gençlik çalışanları ile ilgili özel 

düzenlemeler bulunmamaktadır. Hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın gençlere yönelik kapsayıcı ve 

ayrıntılı gençlik politikası eksiktir.    Ancak Avrupa Komisyonuna göre Yunanistan'da gençlik çalışmaları 

genç insanların yetişkinlik hayatına güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçişini desteklemek için sağlanan sosyal 

refah ve eğitim hizmetlerini, ayrıca bu kişiler için düzenlenen boş zaman etkinliklerini ifade etmektedir. 

Bu çalışmaların hedef kitlesini ise bütün genç insanların yanı sıra dezavantajlı ve toplumsal olarak 

dışlanmış gruplar oluşturmaktadır. 

 

Türkiye'de gençlere yönelik çalışan bütün gençlik kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları Dernekler 

Kanununa tabidir (5253 sayılı Kanun). Hem Anayasa hem Dernekler Kanunu hem de Türk Medeni 

Kanunu'nda sivil toplum kuruluşlarının işleyişi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Ne var ki bu 

kanunlardaki maddeler genel bir yapıdadır ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanlarına özgü değildir.7   

                                                           
7 http://www.youthpolicy.org/national/Turkey_2009_Youth_Policy_Study.pdf 
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2.3. Ortak Ülkelerde Gençlik Çalışanlarının Eğitimi  
 
Masa başı araştırması ortak ülkelerde gençlik çalışanı olmak için genel olarak belli yeterliliklerin veya 

kısıtlamaların olmadığını göstermiştir. 

 

Ancak Avusturya'da eğitim düzeyi performans düzenlemesine göre değiştiğinden farklı standartlara tabi 

olan iki çalışma alanı vardır: performans Çocuklara ve Gençlere Yardıma İlişkin Federal Kanuna tabi ise 

ve gençlerin refahı hedefleniyorsa genellikle daha yüksek bir mesleki yeterlilik seviyesi aranmaktadır.  

Avusturya'da örneğin performansı (yeterlilikler, eğitim ilkeleri vb.) ayrıntılarıyla betimleyen bir 

"Uygulama Yönetmeliği" (“Durchführungsverordnung”)8 vardır.  Bunun dışında Avusturya'da ve 

İtalya'da gençlik çalışanlarından beklenen bilgi ve yetenekler kendilerinin istihdam edildiği yere 

(meskun, yarı meskun, gençlik merkezi) ve ilgilendikleri hedef grubuna (göçmenler, ergenlik çağındaki 

gençler, işsiz genç insanlar, refakatsiz yabancı küçükler, NEET olarak tanımlanan gençler9, okulu erken 

bırakan gençler) bağlı kılınmıştır.  Gençlik çalışanlarının yöntemleri, hedefleri ve becerileri kendilerinin 

genellikle genç insanlarla nerede buluştuğuna bağlı olarak da değişmektedir.   

 

Türkiye'de gençlik çalışanlarının eğitimi daha çok istihdam edildikleri STK'larda alanda deneyimi olan 

eğitimciler tarafından sağlanmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının dışında Gençlik ve Spor Bakanlığına 

bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve AB Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı gibi az sayıda 

kamu kuruluşu tarafından da gençlik çalışmaları eğitimi sunulmaktadır. 

 

Yunanistan'da gençlik çalışmaları konusunda örgün eğitim veya mesleki eğitim verilmemektedir. Ancak 

mülteci krizi ile ilgili olarak çalışan kuruluşlar, çalışanları için seminerler ve eğitim programları 

düzenlemektedir. Bunun dışında gençlik merkezlerinin yerel düzeyde uyguladığı projeler de 

bulunmaktadır. 

 

Ancak gençlik çalışmalarının çalışma alanının çok geniş olduğu göz önünde bulundurulduğunda bütün 

ortak ülkelerde gençlik çalışanı olmak için belli yeterlilik şartlarının veya kısıtlamalarının olmadığı 

söylenebilir. Sonuç olarak gençlik çalışanlarının farklı eğitim geçmişleri var. Gençlik çalışmaları alanında 

                                                           
8http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11680263_76703105/af0a9708/StJWG%20DVO%20Anl
age%201%20idF%20LGBl%202013_30.pdf 
9 çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen  
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çalışan kişiler genellikle Sosyal Hizmetler, Hukuk ve İletişim Çalışmaları gibi sosyal bilimler alanından 

gelmektedir, ancak aralarında Matematik, Müzik veya Felsefe gibi bölümlerden mezun olanlar da 

bulunmaktadır. Lisans veya lisansüstü derecelerine sahip olan gençlik çalışanlarının çoğunluğu Pedagoji 

/Eğitim Bilimleri, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olmuştur.    

 

Genel olarak bütün ortak ülkelerde gençlik çalışmalarına yönelik bir örgün eğitim veya mesleki eğitim 

programı bulunmamaktadır. Tam tersine, kuruluşlar kendi çalışanları için seminerler veya kısa süreli 

eğitimler düzenlemektedir.  "Gençlik çalışanları" çoğunlukla kısa kurslar veya yaparak öğrenme süreciyle 

eğitilmektedir. Ancak STK'lar, AB tarafından finanse edilen projeler ve/veya ulusal ve uluslararası 

eğitim sağlayıcıları tarafından "gençlik çalışanlarına" birçok eğitim ve ileri eğitim imkânı da 

sunulmaktadır. 

 

Genç insanlarla çalışmak için yüksek düzeyde mesleki yetkinliğe sahip olmak gerekir. Bu nedenle eğitim 

kalitesi çok önemlidir. Kısaca, geniş çerçevede eğitim imkânı vardır ama bunlar bütün ortak ülkelerde 

bir standarda kavuşturulmamıştır. 

 

Genç göçmenler ve mültecilerle çalışan gençlik çalışanlarının özel eğitimi söz konusu olduğunda, özellikle 

ulusal düzeyde farklı kursların olduğunu söylemek mümkündür.  Ortak ülkelerde farklı yapılarda ve farklı 

konularda eğitim sunulmaktadır. Uygulama yaklaşımını temel alan kurslar temel iltica bilgisinden 

gençlik çalışanlarının eğitim ihtiyacı duydukları alanlarda yetkinlik gelişimine kadar birçok konuyu 

kapsamaktadır. Göçmenler ve mültecilerle çalışan kişilere verilmekte olan bu eğitimlerde kültürlerarası 

konularda bilgi aktarılmaktadır.  Özetle, ortaklar tarafından seçilen örnek program aşağıdaki konuları 

içermektedir: 

 

 Hukuki temeller: İltica ve Mülteci Politikası (iltica kanunu, yabancılar kanunu, sığınmacıların ve 

devletçe tanınan mültecilerin hakları)   

 Pedagoji: Takım kurma, kültürel aracılık, boş zaman eğitimi 

 Psikososyal boyut: Travma ve travmaya uğramış insanlarla çalışma,  şiddet, cinsellik, de-eskalasyon 

(sakinleştirme, tansiyon düşürme), çatışma yönetimi stratejileri  

 Kültürlerarası çalışmalar: Kültürlerarası danışmanlık  
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Sunulan çoğu kursun sonunda katılımcılara bir sertifika veya kursu başarıyla tamamladıklarına ilişkin bir 

onay belgesi verilmektedir. 

 

2.4. Ortak Ülkelerde Mültecilere ve Göçmenlere Yönelik Güncel Gençlik 

Çalışmaları   
 

Bütün ortak ülkelerin göçmenlerle çalışma deneyimi bulunmaktadır,  ancak bu çalışmalar Suriye'de iç 

savaşın patlak vermesi ile ortaya çıkan yoğun mülteci akını ile beraber yeni bir boyut kazanmıştır.  Bu 

durumla baş edip entegrasyonu sağlamak için artık yeni konuları ele almak gerekmektedir. 

Ortak ülkelerde göçmen ve mülteciler için gençlik çalışmaları iki grup olarak sınıflandırılabilir:  

 İlk grup yemek ve barınak gibi mültecilerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik eylemleri 

içermektedir.  

 İkinci grup danışmanlık, eğitim ve öğretim gibi mültecilerin entegrasyonunu sağlamaya yönelik 

destek mekanizmalarını içermektedir.   

 

2011 yılında Suriye’deki iç savaşın patlak vermesinden sonra Türkiye tarihindeki en büyük mülteci 

akınıyla karşı karşıya kalmıştır ve dünyada en çok mülteci kabul eden ülke haline gelmiştir. Türkiye’de 

mülteci ve göçmenler için yapılan gençlik çalışmalarının çoğu Suriyelilere odaklanmaktadır, çünkü 

Suriyeliler ülkedeki en büyük mülteci grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmalar daha çok erişim hakları, 

hukuki danışmanlık, gıda ve barınak yardımı, sağlık yardımı gibi destek mekanizmaları ile ilgilidir. 

Türkiye’de geçici koruma altındaki yabancılar da 2016 yılından beri işe başvurabilmekte ve iş piyasasına 

erişim hakkını kullanabilmektedir. Bunun sonucunda son zamanlarda mültecilere mesleki eğitim ve dil 

eğitimi vererek onların becerilerini arttırmayı hedef alan gençlik sektörü girişimlerinde de artış 

gözlemlenmektedir. 

Son yıllarda mülteci ve göçmenlere yönelik gençlik çalışmaları alanında iki konu gitgide önem 

kazanmaktadır: Genç işsizliğinin artması ve refakatsiz yabancı küçüklerin sayısının yükselmesi. 

Bu nedenle İtalya ve Avusturya’da öncelikle mesleki yeterliklerin enformel olarak tanınmasına yönelik 

projeler çoğunluktadır. Projelerin ana odaklarından birini genç insanların istihdam ve eğitim politikası 

oluşturmaktadır, çünkü çoğu kez mesleki yeterlik belgelerinin eksikliği, beceri ve yetenek eksikliği 
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anlamına gelmemektedir. Bu nedenle dezavantajlı grup üyelerinin yetenek değerlendirme 

prosedürlerine başvurmaları onların yararına olmaktadır.  

Avusturya’daki bazı projeler temel yetenekleri görünür kılmak için şirketlere (özellikle sosyal ekonomi 

işletmelerine ve kâr elde etmeyen istihdam projelerine) yönelik yetenek değerlendirme prosedürleri 

geliştirmiştir. Bunun dışında bazı kâr gütmeyen kuruluşlar kültürlerarası bağlama odaklanmaktadır ve 

göçmenleri danışmanlık, eğitim ve istihdam projeleri ile destekleyerek toplumsal ve mesleki katılım 

fırsatlarının iyileşmesi için katkıda bulunmaktadır.  

İtalya’da ise Gençlik Teminatı Planı genel olarak genç işsizliğini ele alan önemli bir programdır. Plan yerel 

düzeyde idare edilmektedir ve Avrupa 2020 Stratejisi’nin önceliklerinden birine ulaşmaya 

odaklanmaktadır: %75 oranında istihdam sağlamak.     

İtalya daha önce bölgeler düzeyinde eğitim öğretimi ve istihdamı birleştiren politikalar geliştirerek krizin 

gençler üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmaya çalışmıştır.  Bölgesel yönetimler çoğu durumda 

genç insanların kalifiye bir eleman olarak iş piyasasına girmesini desteklemek için sıra dışı önlemlerin 

gerekli olduğunu düşünerek “gençlerin istihdamı için özel planlar” kullanmışlardır.  Örneğin Toskana 

bölgesi malum zorluklarla karşı karşıya kalan genç insanları ve gençlik çalışanlarını desteklemek için 

“Giovanisì” adında özel bir projeyi teşvik etmiştir.   

Avusturya, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’ye gelen mülteciler, özellikle zorunlu eğitim yaşındaki refakatsiz 

küçükler eğitim sistemine dâhil olmak ve iş piyasasına girmek konusunda çoğu zaman sorun 

yaşamaktadır. Ancak kendilerinin artık zorunlu eğitim sistemi içinde yasal olarak destek görmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle kapsamlı bir şekilde belli yetenekleri elde edebilmeleri için söz konusu 

hedef kitle için bir çerçeve geliştirilmesi çok önemlidir. 

Masa başı araştırması ortak ülkelerde entegrasyonu kolaylaştırmayı hedef edinen birçok proje 

olduğunu göstermiştir. Örneğin bütün ortak ülkelerde toplumsal sorunlarla başa çıkmak veya sorunları 

engellemek için entegre edici gençlik çalışmalarına ağırlık veren birçok STK bulunmaktadır. Bu STK'lar 

ayrıca genç gönüllüleri göçmenler ve mülteciler için çalışmaya veya doğrudan onlarla çalışmaya teşvik 

etmektedir. Bu girişimler mültecilerin iş imkânlarını arttırmak için becerilerini geliştirmeyi, sağlık desteği 

sunmayı be hukuki danışmanlık sağlamayı amaçlamaktadır. Yunanistan'da özellikle mülteci krizi 

konusunda etkin olup sosyal ve psikolojik destek sağlayan, eğitim etkinlikleri düzenleyen, hukuki 

yardım ve istihdam danışmanlığı sunan birçok STK vardır. Bağımsız gönüllüler, üniversite öğrencileri ve 

vatandaşlar tarafından bulunulan girişimler de kayda değerdir. Örneğin mülteciler ilk Yunanistan'a 



18 

   
 

 

          

Need Analysis Report: Need for a further Training / Training Curriculum 

REACH OUT | Project no. 2016-1-TR01-KA205-029674  

ulaştıklarında Selanikli vatandaşlar üniversite öğrencileriyle beraber terk edilmiş bir yetimhaneyi 

devralarak onu yaşanacak bir yere çevirmişlerdir. Mülteciler oraya yerleştirilmişti ve gönüllüler 

kendilerine yemek verip her gün çamaşırlarını yıkıyorlardı. Zamanla mülteciler orayı devralarak 

gönüllülere bağımlı olmaktan kurtulmuşlardır. İleriki zamanlarda yetkililer binayı boşaltıp yıktılar. 

Vatandaşlar ayrıca mülteci kampları etrafındaki bölgelerde organize olan gruplar kurarak onları mümkün 

olan her şekilde yardımcı olmuşlardır. Bağımsız gönüllülerden oluşan bir grup, mülteci kamplarının 

birinin içinde bağımsız bir okul kurarak 17-27 yaşındaki erkeklere İngilizce, Almanca ve Yunanca öğretip 

çocuklar için yaratıcı atölye çalışmaları düzenlemiştir.  

Türkiye'de birçok STK kendi kaynaklarını kullanarak, ulusal fonlardan veya AB'nin fon sağladığı 

programlardan yararlanarak Suriyeli gençlerin entegrasyonu için etkinlikler düzenlemekte ve projeler 

uygulamaktadır.  Türkiye ile AB'deki sivil toplum kuruluşlarını bilgi ve deneyim paylaşımı için bir araya 

getirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Diyalogu Programı çerçevesinde düzenlenen bazı girişimler de 

mevcuttur. Bunun dışında Erasmus+ Programı altında uygulanan küçük ve orta ölçekli bazı projelerle 

göçmen ve mülteciler için girişimlerde bulunulmaktadır.  

Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı da mültecilerle ilgili gençlik projelerine fon sağlamaktadır. 

Bakanlığın verilerine göre 2015 yılında aşağı yukarı 2250 Suriyeli gencin yararlandığı altı farklı gençlik 

projesine yaklaşık 200.000 Euro değerinde maddi yardımda bulunulmuştur. Bakanlığın fon sağladığı 

projeler genç mültecilerin entegrasyon sorunlarını aşmalarına yardımcı olmak için onlara dil kursları, 

meslek eğitim kursları ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.   

2.5. Ortak Ülkelerde Göçmen ve Mültecilerin Genel Durumu  
 

2011–2014 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) sınırlarına akın eden göçmenlerle baş edebilmek için iltica 

mevzuatını yeniden düzenlemiştir. Mülteci krizi Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin gelişimini engellemiştir.  

AB'ye giriş yapan göçmenler sığınmacılardan ve ekonomik sebeplerle göç eden kişilerden oluşmaktadır. 

Ortak Avrupa İltica Sistemi, zulme uğrayacağı korkusu sağlam gerekçelere dayanan ve bu nedenle 

mülteci olarak kabul edilebilen göçmenlere uluslararası koruma tanımaktadır.  İkincil koruma statüsü ise 

menşe ülkesine gönderildiği takdirde ciddi bir tehdide maruz kalma riskinin olduğuna inanılan kişilere 

verilmektedir. 

Irkı, dini, milliyeti, belli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğrayacağından 

korktuğu için; ya da menşe ülkesinde ya da daha önce ikamet ettiği ülkede özellikle ölüm cezasına 
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çarptırılma veya idam edilme, işkence görme, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalma ya 

da uluslararası veya iç savaş nedeniyle hayatının veya fiziksel bütünlüğünün tehdit altında olması gibi 

ciddi zarara uğrama tehlikesi bulunduğu için sığınma talep ettiğini bildiren veya iade edilmemeyi talep 

eden her yabancı veya vatansız kişi uluslararası koruma talep eden kişi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 

"Dublin III" Tüzüğünü uygulayan bir Avrupa devleti tarafından gönderilen her yabancı uluslararası 

koruma (sığınma) talep eden kişi olarak kabul edilir10. 

Başvuru sahibine ya mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü verilir.  

Türkiye hem Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesini hem de Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin 1967 Protokolünü imzalamıştır.    Diğer yandan Türkiye'de resmi "mülteci statüsü" 

bütün yabancı gruplarına verilmez. Bu durum Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesine coğrafi sınırlama 

getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sınırlamaya uygun olarak Türkiye sadece Avrupa Konseyine üye 

ülkelerden gelen kişilere mülteci statüsü vermektedir. 

Türkiye'de Suriyeliler yukarıda da bahsedildiği gibi "geçici koruma" statüsü altında yaşamaktadır. Türkiye 

ayrıca 2014 yılının Ekim ayında "Geçici Koruma Yönetmeliği" çıkarmıştır. Suriyelilerin resmi Türk 

kurumlarına kaydını yaptırması üzerine bu yönetmelik onların sağlık hizmetleri, iş izni, eğitim hizmetleri 

ve sosyal yardımlar gibi haklarını ve aldıkları hizmetleri düzenlemektedir.  

 

Grafik 1: 2015 yılında sığınma talebi dağılımı (AB 28)11 

                                                           
10 https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php 
11https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integration_R
eport_2016_EN_WEB.pdf , p. 25 
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi 2015 yılında AB ülkelerinde yapılan iltica başvuruları bir önceki 

yılın iki katına çıkarak toplam 1,321,050'ye ulaşmıştır.   

Türkiye, göçmenlerin Avrupa ülkelerine olan rotasında önemli bir rol oynaması sebebiyle çoğunlukla 

transit ülke olarak tanımlanmıştır. Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından komşu ülke olarak 

Türkiye, Suriye'den kaçan mülteciler için açık kapı göç politikası izlemiştir. 2017 itibariyle yaklaşık 3,2 

milyon Suriyeliyi barındıran Türkiye en çok göçmene sahip ülke haline gelmiştir.   Türkiye'deki 

Suriyelilerin yaklaşık %10'u kamplarda yaşarken %90'ı farklı şehirlere dağılmıştır. Türkiye'deki 

Suriyelilerin neredeyse yarısı kadınlardan oluşmaktadır, üçte ikisi ise 30 yaşının altındadır.  

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yılda oturma izni verilen yabancı sayısı 2005 

ve 2016 yılları arasında 178.964'ten 461.217'ye yükselerek 3 kat artmıştır. Iraklılar, Suriyeliler, Azeriler, 

Türkmenistanlılar, Ruslar, Afganlar, Gürcüler, Özbekler, İranlılar ve Ukraynalılar Türkiye'de en çok 

oturma izni alan 10 milliyet arasında yer almaktadır12. 

 Özellikle 2011 yılının Mayıs ayında Suriye'de çıkan iç savaşın ardından mülteci krizi Yunanistan'ın da 

gündeminde yer alan bir mesele haline gelmiştir. 1 milyondan fazla mülteci savaş ve zorluklardan uzakta 

daha iyi bir gelecek umuduyla Yunanistan topraklarından geçmiştir. Ege geçidi Avrupa'ya giden en önemli 

geçittir. Suriye, Afganistan, Irak ve Afrika'dan insanlar yaşamlarını riske atarak her gün Akdeniz'i 

geçmektedir. 

 2011 yılında yeni mülteci prosedürünün benimsenmesinden beri söz konusu bu mültecilerin kaydı, 

entegrasyonu ve asimilasyonu için yasal bir çerçeve mevcuttur. Fakat Yunanistan'ın oyalayıcı bürokrasisi 

ve istikrarsız siyasi ve ekonomik durumu, mültecilerin ülkede iyi bir yaşama sahip olması konusunda 

engel oluşturmaktadır. Durumu düzeltmek için STK'lar ve bazı insanlar birtakım girişimlerde 

bulunmuştur. Yukarıdaki tabloya göre mültecilerin ve göçmenlerin çoğu Suriye (%39), Afganistan 

(%11,5), Pakistan (%11,1), Irak (%8,2) ve Arnavutluk'tan (%4,0) gelmektedir.  

Nüfus açısından ise (kişi başına düşen başvurular) Avusturya 2015 yılında sığınmacı sayısı hususunda 

üçüncü sırada yer almıştır. Hatta AB'deki mülteci sayısına bakılacak olursa Almanya'nın gerisinde ikinci 

                                                           
12 http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik 

 



21 

   
 

 

          

Need Analysis Report: Need for a further Training / Training Curriculum 

REACH OUT | Project no. 2016-1-TR01-KA205-029674  

sırada gelmektedir (bkz. Grafik 1). Avusturya'daki mültecilerin çoğu Afganistan'dan, ardından Suriye'den 

ve Irak'tan gelmektedir13. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) raporuna14  göre Avrupa ülkeleri arasında en çok mülteci 

İtalya'da bulunmaktadır: (2015'te 118,000). İtalya'da sığınma için 2015 yılında yapılan yeni bireysel 

başvuru sayısı (83,200) şu ana kadar kayıtlı en yüksek sayıdır. Sığınma için başvuran kişilerin profili son 

yıllarda oldukça değişmiştir: 2014 yılında Mali başlıca menşe ülkesiyken 2015 yılında sığınma için 

başvuranların çoğunluğu Nijerya'dan gelmiştir. Bunu Pakistan (10,300 başvuru), Gambiya (8,000), 

Senegal (6,400) ve Bangladeş (6,000) takip etmiştir.  Eritreliler İtalya'ya deniz yoluyla ulaşanların içinde 

önemli bir oranı temsil etseler de (%19) 2015 yılında yalnızca 700 kişi sığınma talebinde bulunmuştur. 

Bunların %70'i erkek, %14'ü kadın ve %16'sı çocuklardan oluşuyordu (%15'i refakatsiz yabancı küçüklerdi 

- RYK). RYK sayısı 2015 yılından ve 2016 yılının başından bu yana artış göstermektedir. Günümüzde 

İtalya'ya ulaşan sığınmacıların %17'si 18 yaşının altındadır.  

Türkiye, Yunanistan, Avusturya ve İtalya'nın mülteci durumuna ilişkin yukarıdaki kısa özete göre 

Avusturya'da en çok Afgan mülteci ve İtalya'da Nijeryalı mülteci bulunurken; Türkiye'de ve Yunanistan'da 

en çok Suriyeli mülteci bulunmaktadır.  

Ortak ülkelerdeki mültecilerin iş piyasasına erişimine bakacak olursak farklı tablolar görmekteyiz: 

Türkiye'de yalnızca Suriyeliler değil, geçici koruma altındaki bütün yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı'na çalışma izni için başvuru yapabilir. Ayrıca 2016 yılında yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü 

Kanunu Türkiye'deki bütün göçmen gruplarını kapsamaktadır.  

Diğer yandan Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, İtalya ve Avusturya mültecilerin iş piyasasına erişimini 

aşağıdaki şekilde düzenlemiştir: 

 Uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişi olarak tanınanlar iş piyasasına erişim hakkına sahiptir. 

  Mülteci olarak tanınan kişiler ve ikincil korumaya uygun kişiler vatandaşlar ile aynı şartlarda 

sağlık hizmeti ve eğitim hakkına sahiptir. 

                                                           
13https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integration_

Report_2016_EN_WEB.pdf  

14  https://stats.oecd.org 
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  Mülteciler ve ikincil korumaya uygun kişiler Avrupa Birliği vatandaşlarıyla aynı şart ve 

sınırlandırmalar doğrultusunda kamu sektöründe de çalışabilir. Bu kişiler ayrıca örgün eğitim ve 

mesleki eğitim sistemine erişim sağlayabilir. 

  Son olarak mülteciler ve koruma altında olan kişiler sosyal yardımlar ve sağlık yardımları 

konusunda vatandaşlarla aynı muamele hakkına sahiptir. 

Ne var ki 4 ortak ülkede de işsizlik oranı hızlı bir şekilde artmaktadır.  Yunanistan %24,9 ile Avrupa Birliği 

içerisinde en yüksek işsizlik oranına sahipken; İtalya %11,9, Türkiye %10,3, Avusturya ise nispeten daha 

düşük olan %5,7 işsizlik oranına sahiptir15. Bu olumsuz durum ortak ülkelerdeki mültecilerin istihdam 

olasılığını daha da azaltmaktadır.  

2.6. Ortak Ülkelerde Genç Göçmenler ve Mülteciler için Entegrasyon 

Politikaları  
 
Bir toplumda birlikte yaşamanın düzenlenmesine ilişkin kavramlar siyasi olarak tartışmalı bir alandır ve 

bu kavramlar uluslararası ilişkiler kapsamında farklı şekilde ifade edilmektedir.  

Avusturya'da göç gündeminden geleneksel olarak Federal İçişleri Bakanlığı sorumludur. İltica Kanunu, 

Yerleşme ve İkamet Kanunu, Yerleşme ve İkamet Kanunu'nun bir parçası olarak Almancanın zorunlu 

öğrenimine ilişkin Entegrasyon Anlaşması, Yabancıların İstihdamı Kanunu ve Ulusal Vatandaşlık Kanunu 

en önemli kanuni temellerdir. Avusturya'da 2016 yılından beri yürürlükte olan entegrasyon planı,  

sığınma için başvuran kişilerin ve ikincil korumaya sahip kişilerin entegrasyonunu sağlamaya yönelik 50-

Madde-Planı olarak anılmaktadır. Yeni sığınmacıların %81'inin 35 yaş altında olduğu (bunların üçte ikisi 

erkektir) ve %9'unun refakatsiz küçüklerden oluştuğu (8,277 kişi) göz önünde bulundurularak özellikle 

bu "genç" hedef kitlesi üzerine odaklanılmıştır.  

Avusturya'daki kuruluşlar göçmenlik geçmişi bulunan ve tanınmış bir eğitim belgesi olmayan genç 

insanlara kültürlerarası temel eğitim vermekte ve böylelikle kendilerine ortaöğretimi dışarıdan 

bitirmeleri için hazırlanma fırsatı sunmaktadır. Almancanın dışında bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi 

işlem veya mesleki yönelim gibi öğrenim konularına sahip temel kurslar verilmektedir. Buna ek olarak 

eğitim ve öğrenim danışmanlığı yapılmakta ve sosyal destek de sağlanmaktadır.  

                                                           
15http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 
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Türkiye bu kadar yoğun bir mülteci akınıyla yeni karşılaşmıştır ve göçmenler ile mültecilere ilişkin somut 

politikalar çoğunlukla 2011 yılından itibaren gelişmiştir. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü (GİGM) 2013 yılında kurulmuştur.  GİGM Türkiye'deki bütün göçmen ve mültecilerin 

entegrasyonu için politikalar geliştiren esas kamu kurumudur. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ise 2017 

yılında Suriyeli öğrenciler ve adaylar için özel bir koordinasyon birimi kurmuştur.  2013 yılından beri Milli 

Eğitim Bakanlığı Türkiye'de kampta kalmayan mültecileri de kapsamı içine alan girişimler geliştirerek 

Suriyeli gençleri eğitim sistemine dâhil edecek düzenlemelerde bulunmaktadır. 

Türkiye'de mülteciler ve göçmenlere yönelik politikaların çoğu merkezi olarak şekillendirilmektedir 

ancak bazı yerel belediyeler sivil toplum kuruluşlarının eyleme geçmesini teşvik etmek için stratejiler 

uygulamakta ve çerçeveler geliştirmektedir. Örneğin İzmir ilinin Konak Belediyesi, Kent Konseyi'ne bağlı 

bir "Mülteci Meclisi" kurmuştur.   

İş iznini düzenleyen mevcut kanunlara göre genç göçmenler ve mülteciler iş piyasasına girmek istiyorsa, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendilerine özel bir muamele veya rehberlik programı 

geliştirmediğinden, düzgün bir iş bulmak için diğer göçmen grupları ve Türk gençlerle rekabet etmek 

zorundalar. Ancak Bakanlık, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile işbirliğine girerek mültecilerin mesleki 

yeteneklerini ve istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.    

İtalya'da 2010 yılında yayımlanan "Güvenlik Bağlamı içinde Entegrasyon Planı"  (Piano per l’integrazione 

nella sicurezza) belgesinde entegrasyon politikalarının özeti sunulmaktadır. Bu belgede İtalya'da 

entegrasyonu teşvik etmek için beş ana müdahale alanı tanımlanmakta ve hayata geçirilmesi gereken 

ilkeler, çözümler ve politikalar önerilmektedir16: 

1) Eğitim Sistemi: İkinci dil olarak İtalyancanın öğrenilmesini ve İtalyan kültürünün tanınmasını 

sağlamak için yardım, kurs ve başka eğitim imkanları sunan hizmetleri arttırmak;  

2) İş Piyasası: Göçmenlerin iş piyasasına daha rahat girmesini sağlamak için mesleki eğitim kurslarını 

geliştirmek ve daha önceki yeterlik belgelerini tanımak;     

3) Barınma: Göçmenlerin barınma imkanlarına erişmesini desteklemek ve ana şehirlerde etnik 

gettoların oluşmasını engellemek;  

4) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri: Kültürel aracılar yardımıyla sosyal hizmetleri ve sağlık 

hizmetlerini iyileştirmek, sosyal hizmetler alanında ve sağlık alnında çalışan personeli eğitmek; 

                                                           
16 www.mipex.eu/italy 
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5) Çocuklar ve İkinci Nesil Göçmenler: Eğitim hakkını güvence altına almak ve Refakatsiz Yabancı 

Küçüklere yönelik hizmetler/projeler geliştirmek. 

İtalyan Meclisi 2017 yılında İtalya'da refakatsiz küçüklere ilişkin ilk kapsamlı kanun olan Koruma 

Önlemleri Hükmünü kabul etmiştir. Bu kanun mülteci ve göçmen küçükleri korumak için önlemler 

sunmaktadır.  

Yunanistan'da durum farklıdır, çünkü mülteciler Yunanistan'ı bir geçiş ülkesi olarak görmektedir. 

Yunanistan entegrasyonu sağlamak için özellikle aşağıdaki önlemlere odaklanmaktadır: Sağlık, Barınma 

ve Eğitim.  

Mülteciler için sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak Yunanistan'da aşılama programı başlatılmıştır. Bu 

program çerçevesinde 10 farklı hastalığa karşı 30.000'den fazla aşı yapılmıştır. Bu aşılama programı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi kuruluşların orta 

ve oldukça iyi olarak değerlendirdiği menşe ülkelerdeki mevcut aşı uygulamalarına eklenmiştir.   

Eğitim sistemine entegrasyon konusuna gelince, okul çağındaki göçmen ve mülteci çocukları Yunan 

okullarına kayıt olmakta, ikamet ettikleri yerlerden en yakın Yunan okuluna güvenli bir şekilde 

götürülmekte ve kendilerine defter, kalem, kurşun kalem ve gerekli diğer eğitim malzemeleri temin 

edilmektedir.  

Ne var ki bütün ortak ülkelerde toplumun tamamının katıldığı ve farklı yaklaşımların sergilendiği çok 

yoğun bir entegrasyon tartışması yaşanmaktadır. Temel bakım, dil kurları, yetenek denetimleri ve tanıma 

prosedürleri "en şiddetli" tartışılan konulardır. Ancak ulusal dilin öğrenilmesi kendiliğinden entegrasyonu 

ve aktif katılım imkânını doğurmamaktadır. Entegrasyon süreci için büyük öneme sahip birçok faktör 

vardır ve dil öğrenimi bunlardan biridir sadece. Birçok uzmana göre göçmenlik geçmişi bulunan birçok 

kişi dile iyi derecede hâkim olsa da ileri eğitimden, nitelikli işten, toplum içinde yükselmeyi sağlayan diğer 

kaynaklardan mahrum bırakılmaktadır.   
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2.7. Ortak Ülkelerde Genç Göçmenlerin ve Mültecilerin Karşılaştığı Ortak 

Sorunlar  
 

Ortak ülkelerdeki göçmenlerin ve mültecilerin sayıları ve uyrukları farklılık gösterse de genç göçmen ve 

mültecilerin karşılaştıkları sorunlar çoğunlukla ortaktır.   

Avusturya’daki genç göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı en önemli sorun, entegrasyonun önündeki 

temel engel olan dil engelidir. Birçok uzmanın görüşüne göre, kişi yeni evinin dilini konuşmazsa istihdamı 

neredeyse imkânsız hale gelir. Bir diğer büyük sorun ise işsizliktir. Sığınmacılar arasında rapor edilen 

işsizlerin sayısı giderek artmakta ve gelecekte de bu artış duracak gibi gözükmemektedir. Avusturya'daki 

iş piyasasına bakıldığında, ekonomide yurtdışından gelen insanların Avusturya iş piyasasındaki durumu 

kadar tartışmalı bir konu neredeyse bulunmamaktadır. Giderek daha fazla göçmen iş aramaktadır ve 

göçmenlik geçmişi olan kişiler arasında işsizlik oranı %9,5 oranında artış göstermiştir.  

 İtalya’da genç göçmenler ve mültecilerin karşılaştığı sorunlar tam anlamıyla entegrasyon sürecinin 

gelişiminde karşılaşılan zorluklarla ve özellikle sosyal entegrasyonun iki temel alanı olan eğitim ve 

istihdam ile ilgilidir. Eğitime ilişkin istatistikler yüksek oranda genç göçmenin (ve genellikle yabancı 

ülkede doğan kişilerin) eğitim ve öğretimi erken yaşlarda bıraktığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum gençler 

ve genç göçmenler için sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini ortaya çıkarmaktadır.  

Yunanistan’da sığınmacılar özel bir yardım almamakta ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmede ciddi 

sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu durum onların sosyal yardım ve işsizlik yardımı gibi sosyal haklardan 

faydalanmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Mültecilerin karşılaştığı bir diğer sorun ise ırkçılık, ırk 

ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, ırkçı şiddet ve diğer ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük biçimleridir. Mültecilere 

ve göçmenlere karşı halkın olumsuz tutumu; politikalara, kısıtlama önlemlerine ve soruşturmalara yol 

açmakta, sadece resmi iş piyasasında değil aynı zamanda “kara borsada” da bu gruplara yönelik istismar 

riskini arttırmakta, bireylerin entegre olamamasına, ötekileştirilmesine ve yerel halktan dışlanmasına 

neden olmakta ve bu kişilerin haklardan ve hizmetlerden faydalanırken karşılaştıkları zorlukları da 

arttırmaktadır.  

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin neredeyse üçte biri (yaklaşık 1 milyon kişi) 18-30 yaş arasındadır. Benzer 

şekilde Türkiye’nin de genç bir nüfusu vardır ve geçici koruma altındaki yabancılar için çalışma iznine 

ilişkin düzenlemelerden sonra genç mülteciler ve Türk gençleri aynı iş piyasasında ve özellikle yüksek 

nitelikli olmayan işgücüne ihtiyaç duyan bazı sektörlerde rakip durumuna gelmiştir.  
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Ayrıca çoğunlukla onaylı (diplomalı ya da sertifikalı) bir mesleki becerisi olmadığı ya da eğitim seviyeleri 

düşük olduğu için genç mültecilerin ve göçmenlerin iş piyasasına entegrasyonu zordur. Bu iki güçlük 

düşük seviyedeki Türkçe dil yeterliliği ile birleşince genç göçmen ve mültecilerin zor işlerde ya da kayıt 

dışı işlerde düşük ücretlere razı gelmesine neden olmaktadır. Kayıt dışı çalışma ve istihdam Türkiye’deki 

genç mülteciler için bir başka zorluktur. Türkiye’deki genç mültecilerin ve göçmenlerin karşılaştığı bir 

diğer sorun ise düşük seviyede eğitim kazanımlarıdır, çünkü bu bireylerin çoğu temel ihtiyaçlarını 

karşılamak ya da ailelerine bakmak için çalışmak zorundadır.   

Genel olarak aşağıda verilenlerin ortak ülkelerdeki temel sorunlar olduğu sonucuna varılabilir:   

 Eğitim ve istihdam alanındaki sorunlar (dil sorunu, becerilerin tanınması ve kayıt dışı çalışma)  

 Ortak entegrasyonla ilgili sorunlar (kültürel farklılıklar, ayrımcılık ve toplumsal sorunlar)  

 İdare ve temel bakım alanındaki sorunlar (hizmetlerden ve haklardan faydalanma)  

 

Genel olarak mülteciler arasında büyük oranda kişinin okuryazar olmadığı da dikkate alınmalıdır. 

Uzmanlara göre bu bireyleri iş piyasasına entegre etmek en büyük zorluktur. Giderek daha fazla mülteci 

iş ararken işsizlik de neredeyse tüm Avrupa Birliği’nde artış göstermekte ve ortak ülkelerde yeni bir 

rekora doğru ilerlemektedir. Mülteciler özel bir etken olarak göze çarpmaktadır. Örneğin Afganistan ve 

Suriye uyruklu kişilerin işsizlik oranı oldukça yüksektir, çünkü mülteciler yeni ev sahibi ülkelerinde çok 

uzun süredir yaşamamaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne göre sığınmacıların çoğu iş 

piyasasına entegre olabilmek için ortalama beş-altı yıllık bir süreye ihtiyaç duymaktadır.  

Ekonomik krizden sonra tüm Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı artış göstermiştir. Bu artış genç insanlar 

için daha fazla olumsuz sonuç doğurmuştur. Genel olarak kriz gençlerin işe alımında büyük bir düşüşe ve 

sözleşmelerin niteliğinde değişikliklere (daha fazla yarı zamanlı ve geçici sözleşmeler) yol açmıştır.  

Eğitim düzeyine ilişkin istatistikler yüksek oranda genç göçmenin (ve genellikle yabancı ülkede doğan 

kişilerin) eğitim ve öğretimi erken yaşlarda bıraktığını ortaya çıkarmıştır. Bu veriler gençler ve genç 

göçmenler için sosyal dışlanma ve yoksulluk açısından ciddi sonuçlar ortaya koymaktadır.   

İş piyasasına entegrasyon, genç göçmenlerin ev sahibi topluma entegre olması için en önemli araçlardan 

biridir. Ancak onaylı (diplomalı ya da sertifikalı) mesleki becerileri olmadığı ya da eğitim seviyeleri düşük 

olduğu için iş piyasasına entegrasyonları oldukça zordur. Bu iki sorun, düşük seviyedeki dil yeterliliği ile 
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birleşince genç göçmen ve mültecilerin zor işlerde ya da kayıt dışı işlerde düşük ücretlere razı gelmesine 

neden olmaktadır. 

Göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı diğer sorunlar ise genellikle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 

kültürel farklılıklara ilişkin sorunlardır. Irkçılık, ırksal ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçı şiddet olayları 

ve diğer ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük biçimleri sığınmacıların ve mültecilerin entegrasyonunu tehlikeye 

atan durumların ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır.  

Bunun dışında yüksek sayıdaki refakatsiz yabancı küçükler de kabul ve entegrasyon sistemi için özel bir 

zorluk oluşturmaktadır. Mülteci kabul merkezlerinde RKM/RYK17 ile çalışan gençlik çalışanları ve sosyal 

eğitmenler, göç ülkesine gelmeden önce yaşadıkları olayların yol açtığı travma sonrası stres bozukluğuna 

ve başka davranış sorunlarına sahip gençlerle uğraşmaktadır. RKM/RYK grubu entegrasyon ve toplumsal 

katılım yolunda ilerlerken sosyal eğitmenler, gençlik çalışanları, psikologlar ve kültürel aracılar gibi bu 

amaçla eğitilmiş ve özel bilgi ve becerilere sahip uzmanlar ve profesyoneller tarafından desteklenmelidir.    

 

 

  

                                                           
17 RKM=Refakatsiz Küçük Mülteciler/ RYK= Refakatsiz Yabancı Küçükler 
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3. GENEL SONUÇLAR 
 

Geniş bir yelpazeye yayılmakta olup birçok sosyal çalışma alanını kapsayan gençlik çalışmaları genç 

insanlarda vatandaşlık bilincini geliştirmeyi, onların sivil topluma entegrasyonlarını sağlamayı ve nesiller 

arasındaki dayanışmayı arttırmayı hedefleyen bir yaygın eğitim süreci olarak tasarlanmıştır. Genel olarak 

ortak ülkelerde tek bir kavramsal tanım olmadığından "genç" kavramı ülkeden ülkeye değişmektedir.  

 

Bu konuya ilişkin uluslararası ve bölgesel düzeydeki bütün yasalar "genç insanların" ne olduğu 

konusunda farklı anlayışa sahiptir. Gençlik çalışmalarının tanımı ve gençlik çalışanlarının standartları 

konusunda tek tip ulusal yasalar yoktur. Dolayısıyla kamu yetkilileri ve STK'lar tarafından kullanılan 

gençlik çalışmaları terimi için ortak belirlenmiş bir tanım ve çevirisi de yoktur.  

 

"Gençlik çalışanları" terimi profesyonel veya yarı profesyonel bir şekilde sosyal alanda çalışan, ancak 

çalıştığı hedef kitle 30 yaş altındaki genç insanlardan ve çocuklardan oluşan insanları ifade eder. Özellikle 

Avusturya ve İtalya'da eğitim standartları icra edilen performansa bağlı kılınmıştır ve bu nedenle bir 

mesleki profil bağlamında standart tartışması yapılmamaktadır.    

 

Genel olarak "gençlik çalışanı" mesleğini icra etmek için özel mesleki yeterlikler talep edilmemekte veya 

herhangi bir sınırlama getirilmemektedir.  Ancak Avusturya'da eğitim düzeyi performans düzenlemesine, 

İtalya'da ise gençlerin bakıldığı yerin türüne bağlı kılınmıştır: meskûn bir yer ise gençlik çalışanlarının 

yeterlilik sahibi olması gerekirken meskûn olmayan yerlerde bakım için yeterlilik aranmamaktadır.    

 

Gençlik çalışanları farklı eğitim geçmişlerine sahiptir. Lisans veya lisansüstü derecelerine sahip olan 

gençlik çalışanlarının çoğunluğu Pedagoji /Eğitim Bilimleri, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun 

olmuştur. 

 

Genel olarak bütün ortak ülkelerde gençlik çalışmalarına yönelik bir örgün eğitim veya mesleki eğitim 

programı bulunmamaktadır. "Gençlik çalışanları" çoğunlukla kısa kurslar veya yaparak öğrenme süreciyle 

eğitilmektedir. Ancak "gençlik çalışanları" için birçok eğitim ve ileri eğitim imkânı da bulunmaktadır.  
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Ortak ülkelerde farklı yapılarda ve farklı konularda eğitim sunulmaktadır. Uygulama yaklaşımını temel 

alan kurslar temel iltica bilgisinden gençlik çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarında yetkinlik 

gelişimine kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Özetle kurslar aşağıdaki konuları içermektedir: Hukuki 

temeller (İltica ve Mülteci Politikası),  Pedagoji (Takım kurma, kültürel aracılık, boş zaman eğitimi), 

Psikososyal boyut (Travma ve travmaya uğramış insanlarla çalışma,  şiddet) ve kültürlerarası çalışmalar. 

Kısaca kapsamlı ama standarda kavuşmamış bir biçimde eğitim sunulmaktadır.  

 

Bütün ortak ülkelerin göçmenlerle çalışma deneyimi bulunmaktadır, ancak bu çalışmalar 2011 yılında 

Suriye'de iç savaşın patlak vermesi ile ortaya çıkan yoğun mülteci akını ile beraber yeni bir boyut 

kazanmıştır. Bu nedenle entegrasyonu sağlamak için alternatif çözümlere ihtiyaç vardır.  

 

Göçmen ve mülteciler için gençlik çalışmaları iki grup olarak sınıflandırılabilir. İlk grup yemek ve barınak 

gibi mültecilerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik eylemleri içermektedir. İkinci grup danışmanlık, 

eğitim ve öğretim gibi mültecilerin entegrasyonunu sağlamaya yönelik destek mekanizmalarını 

içermektedir.   
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4. İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ  
 

REACH OUT projesinin anket çalışması Ocak 2017 ve Mart 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bütün 

ortak ülkelerde toplam olarak 130 kişi ankete katılmayı kabul etmiştir. Çalışma kapsamında genç 

mültecilere ve göçmenlere yardımcı olan farklı alanlardan kişilere ulaşmak çok önemliydi. Hedef kitlede 

çeşitliliği yakalamak özellikle üzerinde durduğumuz bir konuydu:  

 Coğrafi düzey: kırsal ve kentsel alanlar  

 Hizmet düzeyi: mesleki eğitim, aile ve gençlik çalışmaları, refakatsiz küçük mülteciler için 

meskûn topluluklar, toplumsal mekan hizmetleri  

 Hedef grup düzeyleri: eğitmenler, sosyal hizmet uzmanları, gençlik çalışanları, şube müdürleri, 

danışmanlar, koçlar, gönüllüler 

Anket çalışması Yunanistan'da (Selanik), Avusturya'da (Graz), İtalya'da (Floransa) ve Türkiye'de                

(İzmir'de ve İstanbul'da bulunan üç ortak tarafından) yürütülmüştür.   

Anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır;  bazı durumlarda ise soru formu e-posta ile 

gönderilmiş veya daha sonra toplanmak üzere katılımcıların çalıştığı mekânlara bırakılmıştır.  

Özet sonuçlar ülkelerden toplanan bireysel sonuçları yansıtmaktadır. Anketin örneklemi ortak ülkelerin 

tamamını temsil etmemektedir.  

Aşağıdaki grafikler hem yüzdesel oranları hem de kişi sayısını göstermektedir. Grafikler ayrıca her 

sorunun cevap şıklarını göstermektedir.  Daha somut bir değerlendirme yapabileceğimiz sonuçlar elde 

etmek için çoğunlukla kapalı uçlu sorular kullanılmıştır. Bununla beraber belli konularda daha 

derinlemesine bilgilere ulaşmak için açık uçlu sorulara da yer verilmiştir. Açık uçlu soruların sonuçları 

gruplar halinde özetlenmiş veya sıralanmıştır.  

 

Anket 

 gençlik çalışanlarının genel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeyi  

 genç göçmenlere ve mültecilere ulaşabilmeleri için gençlik çalışanlarının özel eğitim ihtiyaçlarını 

(bilgi, beceri ve yeterlilik) tespit etmeyi amaçlamıştır. 
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Anketin hedef kitlesini genç göçmenler ve mültecilerle ( 14-30 yaş grubu - AB düzeyi) uğraşan sosyal 

hizmet uzmanları ve gençlik çalışanları oluşturmaktadır.  

Bu anket gençlik çalışanlarının özellikle göçmen gençlerin ihtiyaçları, karşılaştıkları zorluklar ve güçlü 

yönleri ile bağlantılı bilgi ve beceriler elde etmesine yardımcı olacak bir eğitim müfredatını geliştirmek 

için veri toplamayı amaçlamaktadır.  

Aşağıdaki bölümler ortak ülkelerde yürütülen ihtiyaç analizi anketinin bulgularını özetlemekte ve gençlik 

çalışanlarının genç göçmenlere ve mültecilere destek olmak için gerekli eğitim ihtiyaçlarını 

göstermektedir.   
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Katılımcıların kişisel ve mesleki profili  

Yaş: 

Ankete katılanların yarısından fazlası (%51) 25-34 yaş aralığında yer almıştır. Geri kalanların %24'ü 35-44, 

% 18 ise 18-24 yaş aralığındadır. 45-54 ve 55+ yaş grubuna ait olanlar ise katılımcıların sadece  %7'sini 

oluşturmaktadır.   

 

Cinsiyet: 

Örneklemimiz katılımcıların büyük bölümünün kadın (%57) olduğunu, erkeklerin oranının ise %43 
olduğunu göstermektedir. Bu cinsiyet dağılımı ortak ülkelerde sosyal alanlarda çalışanların çoğunluğunun 
kadın olması bakımından genel istihdam durumuyla da ilişkilidir. 
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Eğitim durumu:  

Katılımcıların çoğunluğu (%40) lisans derecesine ve birçoğu (%19) yüksek lisans derecesine sahiptir.  Geri 

kalan katılımcıların %13'ü genel bir üniversite derecesine (bir başka deyişle lisans ve yüksek lisans 

dereceleri arasında ayırım gözeten Bologna sürecinden önce üniversiteden mezun olmuşlardır) ve % 1'i 

doktora derecesine sahiptir. Katılımcıların %9'u bir ön lisans programından mezun olmuş ve %11'i herhangi 

başka bir eğitime sahip olduklarını belirtmiştir.  Ankete katılanların sadece %7'si lise ve liseden daha düşük 

bir eğitim seviyesindedir. 

 
 

 
İş durumu: 

Ankete katılanların çoğunluğu (%57) tam zamanlı (maaşlı) bir statüde çalışmaktadır. % 22'si yarı zamanlı 

(maaşlı) bir statüye sahiptir. Bunun dışında ankete katılanların % 11'i (maaş almayan) gönüllüler olarak 

çalışmaktadır (özellikle Yunanistan'da ( 45-54 ve 55+ yaş aralığındaki grup) ve Türkiye'de (%35); %21'i ise 

gönüllü veya bir proje bazında çalışan personeldir.  Sadece %3'ü serbest çalışmaktadır.  
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Kurumsal bağlantı: 

Anket katılımcılarının kurumsal bağlantıları incelendiğinde katılımcıların 27'sinin sosyal bir işletmeyle 

[özellikle Avusturya'da (%69) ve İtalya'da (%67)], % 21'inin bir STK ve %14'ünün bir kamu kurumuyla 

(Türkiye'de anket katılımcılarının %30'u kamu kurumunda çalışmaktadır) bağlantısının olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Anket katılımcılarının %12'si kar gütmeyen bir işletme, % 11'i ise üniversitede çalışmaktadır. Örneklem 

içinde ayrıca bir vakıfta, uluslararası bir kuruluşta, yerel yönetimlerin bir biriminde veya hayır kurumunda 

çalışan kişiler de mevcuttur (toplam olarak %15).   

 

 

Gençlik çalışmaları alanında deneyim süresi:  

Katılımcıların hepsi gençlik çalışmaları alanında belli bir deneyime sahiptir, ancak çoğunluğu (%42) bu 

alanda kısa süredir çalışmaktadır (1-2 yıl). Avusturya'da %31'i, Yunanistan'da %65'i, İtalya'da %29'u ve 

Türkiye'de %43'ü sadece 1-2 yıldır gençlik çalışmalarında görev almaktadır. 

Katılımcıların %23'ü gençlik çalışmaları alanında 3 ila 5 yıl arasında deneyime sahip iken, %19'u 5 ila 10 

arası deneyime sahip ve sadece %16'sı 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.  

Bu sonuçlar anket katılımcılarının çoğunluğunun (%51) 25-34 yaş arasında olduğunu gösteren yaş dağılımı 

ile de ilişkilidir. 
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Göçmenlerle ve mültecilerle çalışma deneyimi süresi:  

Anket sonuçları katılımcıların %36'sının (Avusturya %24| İtalya % 19 | Türkiye % 58 | Yunanistan % 0) 

göçmenlerle ve mültecilerle çalışma deneyiminin olmadığını göstermiştir. Sadece %7'inin göçmenlerle ve 

mültecilerle 5 yıldan fazla çalışma deneyimi vardır. Katılımcıların %45'i (59 kişi) göçmenlerle ve mültecilerle 

1-2 yıl çalışma deneyimi olduğunu söylemiştir (Yunanistan % 98 | İtalya% 57 | Türkiye %28 | Avusturya 

%38). Geri kalan 16 katılımcı (%12) ise alanda 3-5 yıldır çalışmaktadır. Yunanistan'daki anket katılımcıları 

anketin yapıldığı zamanda yerel bir mülteci kampında çalıştığından bu ülkede oranlar diğer ülkelere göre 

daha yüksektir.    

Bu sonuçlar katılımcıların çoğunluğunun gençlik çalışmaları alanında sadece 1 ila 2 yıl çalışma deneyimi 

olduğunu gösteren bir önceki soruyla ilişkilidir.  
 

 

 

Katılımcıların sağladığı hizmetler (uzmanlıklar): 

Aşağıdaki grafikte oranlara yer verilmemiştir, çünkü katılımcılar birden fazla şık seçebiImiştir. Görüldüğü 

üzere katılımcıların çoğunluğu (49 kişi) danışman olarak ve/veya gönüllü olarak (44 kişi) çalıştığını 

belirtmiştir. Fakat birçoğu da rehber ve/veya eğitmen ve koç ve/veya özel öğretmen olarak da 

çalışmaktadır.  
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Katılımcılar mültecilerle ve göçmenlerle ilgili herhangi bir özel eğitim aldı mı?  

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%79) mülteci ve göçmenlerden oluşan hedef kitleyle ilgili özel bir eğitim 
almadığını belirtmiştir (Avusturya %93 | Türkiye %82 | İtalya % 71 | Yunanistan % 60). Sadece %21'i 
(13o katılımcıdan 27 kişi) özel bir eğitim programına katılmıştır.  

 
Katılımcılar farklı konularda seminerlere ve kurslara katılmıştır.  

Kendileri aşağıdaki alanlarda eğitim görmüştür:  

 Toplumsal katılım ve kültürel çeşitlilik eğitimi  

 Dilsel ve kültürel aracılık  

 Korunma eğitimi 

 Sığınma konusunda yardım ve mülteci kadınların eğitimi  

 Güvenli alan standartları 

 BMMYK ve Save the Children kuruluşu tarafından düzenlenen kurslar  

 Hedef kitlesine nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin eğitim 

 Hukuki boyutlar ve prosedürlerle ilgili uygulamalı eğitim  

 UNICEF - Gençlik Çalışanları için Liderlik Eğitimi 

 UNICEF - Acil Durumlarda Çocukları Koruma Eğitimi  

 UNICEF - Küçük Çocukluk Müdahale Eğitmen Eğitimi 

 IMC - Sosyal Hizmetler için Ruhsal Durum Değerlendirmesi 

 UNHCR - Koruma Mekanizmaları Eğitimi  

 Göçmenlerin eğitim sistemine entegrasyonu  

Bazı katılımcılar üniversite eğitimlerinin bir parçası olarak "Kültürlerarası Yetkinlik" adında özel bir ders 

almıştır. Ancak özetleyecek olursak katılımcıların çoğu genç mültecilere ve göçmenlere ulaşma 

konusunda Özel bir eğitim almamıştır.   
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Katılımcılar hiç genç göçmenlerle ve mültecilerle beraber ya da onlar için çalıştı mı?  

Çoğu katılımcının genç mültecilerle ilgili özel bir eğitim almamasına karşın mültecilerle ve göçmenlerle 
çalışan kişilerin sayısı yüksektir: katılımcıların %64'ü.   

Katılımcıların %36'sı (47 kişi) göçmenler ve mültecilerden oluşan hedef kitlesiyle ilgili deneyimi olmadığını 
belirtmiştir (Türkiye % 62 | Avusturya %20 | İtalya %19 | Yunanistan %0). 

Türkiye'de 60 katılımcıdan 37'si genç göçmenlerle ve mültecilerle beraber veya onlar için çalışma 
konusunda bir deneyimleri olmadığını belirtmiştir.  Türkiye'deki deneyim eksikliğinin sebebi hem ankete 
katılanların genç yaşından hem de sektörde çok az bir süredir çalışmalarından kaynaklanabilir. 
Yunanistan'da bütün katılımcılar daha önce genç göçmenlerle ve mültecilerle beraber ve/veya onlar için 
çalıştığını bildirmiştir.  Bunun sebebi anket formlarının mültecilerle çalışan STK'ların gençlik çalışanlarına 
gönderilmesidir, çünkü bir tek onlara ulaşabilme imkânı olmuştur. Bunun dışında Yunanistan'da genç 
mültecilerle çalışma konusunda deneyimli olan bir gönüllü ekibi ile de görüşülmüştür.   .  

Deneyim sahibi katılımcılar deneyimlerini şu şekilde sıralamıştır: 

 Gönüllü işi  
 Danışmanlık ve göçmenler için proje yönetimi 
 Genç mültecilerin özel bir bakımevinde bakımı  
 Genç insanlar için esnek yardımcı  
 Göçmenler ve mülteciler için dil kursu  
 Genç göçmenlerin iş piyasasına entegrasyonu  
 Günlük hayatlarında yardım 
 İş arayan genç göçmen annelere (ve çocuklarına) barınak sağlayan aile tipi bir toplulukta 

eğitmen. 
 Mesleki eğitim kurslarında özel öğretmen ve göçmen kabul merkezinde eğitmen  
 Mültecilerin transferi 
 Ev ödevlerinde/derslerinde yardım ve destek  
 Kişisel konularla başa çıkma konusunda rehberlik. 
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 İdari konularda rehberlik  
 Kültürel aracılık 
 Refakatsiz yabancı küçükler için kabul merkezi 
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ANKET SONUÇLARI 

1. Göçmenler, mülteciler ve gençlik çalışmaları ile ilgili temel terminoloji bilgisi  

 

Katılımcıların çoğunluğu göçmenler, mülteciler ve gençlik çalışmaları ile ilgili çok iyi (%51) ve iyi (%12) 

derecede terminoloji bilgisine sahip olduklarını bildirmiştir (Yunanistan %75 | İtalya %67 | Avusturya 

%66 | Türkiye %59), ancak %14'ü kararsız kalmış ve %22'si konuyla ilgili çok az bilgi sahibi olduğunu 

belirtmiştir.  Anket çalışması sadece %1'inin hiçbir şey bilmediğini göstermektedir. Toplam olarak 

ankete katılanların %37'si göçmenlik, mülteciler ve gençlik çalışmaları ile ilgili kararsızdır, çok az 

bilgi sahibidir ya da hiç bilgi sahibi değildir. 

 

 
 

2. Ülkelerindeki göçmenlerin ve mültecilerin hukuki statüsü konusunda bilgi  

 

Toplam olarak katılımcıların yarısı göçmenlerin ve mültecilerin hukuki statüsü konusunda ya çok az 

bilgi sahibidir ya kararsızdır ya da hiç bilgi sahibi değildir (sırasıyla %25, %20 ve %5). Katılımcıların 

%41'i ise iyi ve %9'u çok iyi derecede bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir.   

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: %28 iyi |% 30 az | %28kararsız 

Yunanistan:  %45 iyi | geri kalanı dengeli dağılmıştır 

İtalya: %48 iyi | %24 az | %28 kararsız 

Türkiye: %45 iyi | %20 az | geri kalanı dengeli dağılmıştır 
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3. Genç göçmenler ve mülteciler için mevcut hizmetler konusunda bilgi  

Genç göçmenler ve mülteciler için mevcut hizmetler konusunda bilgiye ilişkin cevaplar toplamda 

ankete katılanların yarısından fazlasının (%51) ya sadece temel bilgiye sahip olduğunu (%26), 

kararsız olduğunu (%18) ya da hiç bilgi sahibi olmadığını göstermiştir. Bu arada mevcut hizmetleri 

katılımcıların  %41'i çok iyi ve %8'i  iyi derecede bildiğini ifade etmiştir.  

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: % 31 iyi | %41 az  

Yunanistan:  %45 iyi | %30 az 

İtalya: %48 iyi | %33 kararsız 

Türkiye: %43 iyi | % 40 az ve kararsız (toplam) 
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4. İlgili aktörler ve paydaşlar hakkında bilgi  

 

Katılımcıların toplam % 49'u (%8'i = çok iyi, %41'i = iyi) alandaki aktörler ve paydaşlar hakkında bilgi 

sahibi olduğunu, ancak % 18'i kararsız kalmış ve %23'ü az bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir. %10'u ise 

hiç bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir.  Bu katılımcıların çoğunluğunun (%51) alandaki aktörler ve 

paydaşlarla ilgili yeterli derece bilgi sahibi olmadığı anlamına gelmektedir.  

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: % 34 iyi | %45 az  

Yunanistan:  %40 iyi | %25 az 

İtalya: %48 iyi | %33 kararsız 

Türkiye: %41,7 iyi | geri kalanı dengeli dağılmıştır 

 

 

 

 
 

5. Travmaya uğramış genç göçmenlere ve mültecilere nasıl davranılacağı konusunda bilgi  

 

Travmatik bir deneyim yaşamış olan genç mültecilere ve göçmenlere nasıl davranılacağı konusundaki 

soruya ilişkin cevaplar katılımcıların %37'sinin bu konuda çok iyi ve %8'inin iyi derecede bilgi sahibi 

olduğunu gösterirken, toplam olarak %55'inin bu konuda tam olarak emin olmadığını (%22) ya da 

az bilgi sahibi olduğunu (%21) ya da hiç bilgi sahibi olmadığını (%12) göstermektedir.  
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6. Travmaya uğramış insanlarla uğraşırken kendi duygularıyla baş etme konusunda bilgi  

 

Katılımcıların çoğunluğu travmaya uğramış insanlarla uğraşırken kendi duygularıyla nasıl baş 

edecekleri konusunda bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir:  %17'si ve %51'i iyi diye cevap vermiştir. 

(Avusturya %62 | Yunanistan %60 | İtalya %52 | Türkiye %42). Katılımcıların toplam olarak %32'i ise 

kararsız kalmış (%14) veya bu konuda az deneyimi olduğunu (%14) ya da hiç bilgi sahibi olmadığını 

(%4) belirtmiştir.  
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7. Hedef kitlenin güvenini nasıl kazanacağı konusunda bilgi  

 

Anket sonuçları katılımcıların %51'inin hedef kitlenin güvenini nasıl kazanacağını iyi ve %18'inin çok 

iyi bildiğini gösterirken   (Avusturya %69 | İtalya %62 | Yunanistan %45 | Türkiye %40) toplam olarak 

%31'i gibi önemli bir oranın bu konuda bilgi sahibi olmadığını veya kararsız kaldığını da ortaya 

çıkarmıştır.   
 

 
 

8. Farklı grupların özelliklerinin nasıl ayırtına varacağı konusunda bilgi  

 

Birçok katılımcı farklı grupların özelliklerini ayırt etmek konusunda oldukça iyi olduğunu ifade 

etmiştir. Bu durum katılımcıların %18'inin konu hakkında çok iyi derece ve %42'sinin iyi derecede bilgi 

sahibi olduğunu inanmasından da anlaşılmaktadır. Ama aynı zamanda katılımcıların %22'si kararsız 

kalmış ve %16'sa da bu alanda az bilgili olduğunu belirtmiştir. %2'sinin ise konu ile ilgili hiç bilgisi 

yoktur. Bu ankete katılanların %40'ının farklı grupların özelliklerini nasıl ayırt edecekleri konusunda 

az bilgisi olduğunu, hiç bilgisi olmadığını veya kararsız kaldığı anlamına gelmektedir.    
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9. Farklı kültürlerden ve topluluklardan insanlarla nasıl iletişim kurulacağı konusunda bilgi  

 

Ankete katılanların çoğunluğu (%70) farklı kültürlerden ve topluluklardan insanlarla nasıl iletişim 

kuracaklarını "çok iyi" ve "iyi" bildiklerini belirtmiştir (İtalya %91 | Yunanistan %85 | Türkiye %55 | 

Avusturya %41). Ama aynı zamanda katılımcıların %15'ı nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilip 

bilmedikleri konusunda kararsız (özellikle Avusturya'da), %14'ü ise az bilgiye sahip olduğunu ve %4'ü 

hiç bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.   

 

 
 

10.  Farklı yaşlardan insanlarla nasıl iletişim kurulacağı konusunda bilgi  

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu farklı yaşlarda insanlarla nasıl iletişim kurulacağı konusunda çok iyi 

(%31) ve iyi (%55) derecede bilgiye sahip olduğunu ifade etmiştir (Türkiye %92 | İtalya %91 | 
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Avusturya %90|Yunanistan %85).  Katılımcıların sadece %9'u bu konuda az bilgi sahibi olduğunu ve 

%5'i kararsız olduğunu bildirmiştir.  

 
 

11.  İnsanlarla sözel olmayan yollarla (onların dilini kullanmadan) iletişim kurma konusunda bilgi  

 

Genç göçmenler ve mültecilerle çalışırken bir diğer önemli konu ise sözel olmayan iletişimdir. Anket 

çalışması katılımcıların %65'inin sözel olmayan yollarla iletişimi kurmayı bildiklerini göstermiştir. 

Katılımcıların %15'i onların dilini bilmeden iletişim kurup kuramayacakları konusunda emin değil 

(özelikle Yunanistan'da %30'u kararsız) ve %18'i (Türkiye'de %,21,7) bu konuda az bilgi sahibi 

olduğunu bildirmiştir. %2'sinin ise bu konuda hiç deneyimi yoktur.  

Görüldüğü gibi katılımcıların büyük bir oranı (%35) insanların konuştuğu dili kullanmadan onlarla 

nasıl iletişim kuracakları konusunda yeterli bildi sahibi olmadığını ifade etmiştir.  
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12. Genç göçmenlerle ve mültecilerle çalışırken çatışma yönetimi konusunda bilgi  

 

Katılımcıların çoğunluğu (toplam olarak %56) genç göçmenlerle ve mültecilerle çalışırken çatışmayı 

nasıl yönetecekleri konusunda gerekli bilgiye sahip değildir:  %27'si kararsız iken %19'u az bilgi 

sahibidir ve %10'unun hiç bilgisi yoktur. Öte yandan katılımcıların %37'si konuyu çok iyi bildiklerini ve 

sadece %7'si iyi bildiklerini belirtmiştir.  

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: % 62 az veya kararsız  

Yunanistan:  %45 iyi | %35 kararsız 

İtalya: %66 iyi | %24 kararsız 

Türkiye: %31 iyi | %23 az veya kararsız | %13,3 hiç bilgisi yok 

 

 

 

13. Genç göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarını değerlendirme konusunda bilgi  

 

Bu soruda da katılımcıların çoğunluğu genç göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarını nasıl 

değerlendirecekleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmadıklarını bildirmiştir: %22'si kararsız 

kalmış, %21'inin az bilgisi var ve %8'inin hiç bilgisi yok.  

 

%41'i genç göçmen ve mültecilerin ihtiyaçlarını değerlendirme konusunda "iyi" derecede, %8'i de 

"çok iyi" derecede bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir.  

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: % 69 az veya kararsız  

Yunanistan:  %70 iyi/çok iyi | %25 kararsız 

İtalya: %62 iyi | %33 kararsız 

Türkiye: %53 çok iyi/iyi | %37 az veya kararsız | %10 hiç bilgisi yok 
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14. Genç göçmenlerin ve mültecilerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırma konusunda bilgi  

 

Anket sonuçları katılımcıların çoğunluğunun (toplam olarak %60) genç göçmenlerin ve mültecilerin 

topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak için onlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda 

kararsız kaldığını (%35), az bilgi sahibi olduğunu (%19) ya da hiç bilgi sahibi olmadığını (%6)  

olmadığını göstermiştir (Avusturya %55 kararsız/az bilgisi var | Yunanistan %45 kararsız/az bilgisi var 

| İtalya %52 kararsız/az bilgisi var| Türkiye %52 kararsız/az bilgisi var/hiç bilgisi yok). 

 

Diğer yandan katılımcıların sadece %8'i genç göçmenlerin ve mültecilerin topluma entegrasyonunu 

kolaylaştırmak konusunda çok iyi bilgi sahibi olduğunu ve %32'si iyi bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir 

(Yunanistan %44|  Türkiye %48).  
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15. Genç göçmenlerin ve mültecilerin problemlerini çözmek için bir plan/süreç/program/girişim 

geliştirme konusunda bilgi  
 

Daha önceki soruya benzer şekilde katılımcıların çoğunluğu (%61) genç göçmenlerin ve mültecilerin 

problemlerini çözmek için bir plan/süreç/program/girişim geliştirme konusunda ya kararsız (%26) 

kalmış ya az bilgi sahibi (%23) ya da hiç bilgi sahibi değil (%12).  

 

Diğer yandan katılımcıların %33'ü genç göçmenlerin ve mültecilerin problemlerini çözmek için bir 

plan, süreç, program veya girişim geliştirme konusuna iyi derecede ve % 6'sı çok iyi derecede hâkim 

olduğunu ifade etmiştir. 

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: % 79 kararsız | az bilgisi var | hiç bilgisi yok 

Yunanistan:  %45 kararsız | az bilgisi var | hiç bilgisi yok 

İtalya: %57 kararsız | az bilgisi var | hiç bilgisi yok 

Türkiye: %63 kararsız | az bilgisi var | hiç bilgisi yok 

 

 

 
 

 
 

16. Genç göçmenlerin ve mültecilerin öğrenme süreçlerini destekleme konusunda bilgi  
 

Katılımcıların çoğunluğu (%62) genç göçmenlerin ve mültecilerin öğrenme süreçlerini nasıl 

destekleyebilecekleri konusunda yeterli bilgi sahibi değildir: katılımcıların %28'i kararsız kalmış, 

%23'ü az bilgi sahibi olduğunu ve %11'i hiç bilgi sahibi olmadığını bildirmiştir (Avusturya %72 | Türkiye 

%67 | Yunanistan %50| İtalya %47). Öte yandan katılımcıların %29'u bu konuya iyi derecede ve %9'u 

çok iyi derecede hâkim olduğunu belirtmiştir. 
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17. Farklı eğitim yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgi  
 

Katılımcıların çoğunluğu (toplam olarak %55) bu konuda ya kararsız kaldılar (%23) ya az bilgi 

sahibiydiler (%24) ya da hiç bilgi sahibi değildiler (%8). Diğer yandan katılımcıların %34'ü farklı eğitim 

yöntemleri ve teknikleri konusunda iyi ve %11'i çok iyi bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir (toplam olarak 

%45).  

 

Ülkelere göre sonuçlar:  

Avusturya: % 79 kararsız, az bilgisi var veya hiç bilgisi yok 

Yunanistan:  %50 çok iyi veya iyi | %50 az bilgisi var veya kararsız 

İtalya: %52 kararsız, az bilgisi var veya hiç bilgisi yok 

Türkiye: %53 çok iyi veya iyi | az bilgisi var | hiç bilgisi yok 
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18. Genç göçmenlerin ve mültecilerin etkinliklerin planlanması, düzenlenmesi ve değerlendirilmesine 

nasıl dâhil edileceği konusunda bilgi  
 

Katılımcıların genç göçmenlerin ve mültecilerin etkinliklerin planlanması, düzenlenmesi ve 

değerlendirilmesine nasıl dâhil edileceği konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları sorusunun 

sonuçları çoğunluğun (%61)bu konuda gerekli bilgiye sahip olmadığını göstermiştir: %29U kararsız 

kalmış, %24'ü az bilgi sahibi ve % 8'i bu konuda hiç bilgi sahibi değil (Avusturya % 69 kararsız | az 

bilgisi var | Yunanistan  %50 kararsız | az bilgisi var |İtalya: %67 kararsız | az bilgisi var |  

Türkiye: %43 kararsız | az bilgisi var).  

 

Aynı zamanda katılımcıların %32'si mültecileri nasıl dâhil edecekleri konusunda iyi derecede ve %7'si 

çok iyi derecede bilgiye sahip olduklarını bildirmiştir.  
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19. Gençlik çalışanlarının genç göçmen ve mültecilere destek olmaları için gerekli olan en önemli üç 

BECERİ ve YETERLİLİK nedir? 

Not: Ankete katılanlarının farklı terimler kullanmasından dolayı temsil edici bir grafik çizilmesi 
mümkün değildir. Ancak cevapların içinden çok temel bazı ilkeleri çıkarmak mümkün olmuştur. 
Aşağıda bunların özeti sunulmaktadır.  
 

Gençlik çalışanlarının cevaplarını en sık karşılaşılan cevaplar olarak sınıflandıracak olursak 

katılımcılar tarafından özellikle üzerinde durulan 5 temel konu vardır.  

 

Sonuçlar “iletişim”, “kültürlerarası yeterlilik”, “bilgi” ve “empatinin” genç göçmen ve mültecilere 

destek olmak için en önemli beceriler ve yeterlilikler olarak görüldüğünü göstermektedir.  

 

Katılımcıların genç göçmen ve mültecilere destek olmak için gerekli gördüğü becerileri ve bilgileri 

gruplandırınca aşağıdaki sınıflandırma ortaya çıkmıştır (sıklık ve öneme göre sınıflara ayrılmıştır) :  

 
 İletişim becerileri: (Aktif dinleme becerileri, çatışma yönetimi ve arabuluculuk becerileri, güven 

ilişkisi kurma, göçmen ve mültecileri uygun bir şekilde bilgilendirebilme,  iletişimde çıkan 
anlaşmazlık ve muğlaklıkları çözebilme (dil engelini aşabilme), takım yönetimi becerileri ve takım 
işinde iyi olmak). 

 
Katılımcılar mültecilerle iletişimi sağlamak açısından “dili” en önemli ihtiyaçlardan biri olarak 
görmektedir. Ama aynı zamanda katılımcılar iletişimin sözlü iletişim becerisinden ziyade iletişimin 
“kültürlerarası” ve “fizyolojik” boyutlarını vurgulamaktadır. 

 
 Kültürlerarası beceriler: (Farklı etnik gruplardan oluşan bir topluluğun çeşitli ihtiyaçlarını anlayıp 

karşılayabilmek, kültürel farklılıkların bilincinde olup onları kabul etmek, kültürlerötesi yaklaşımda 
uzmanlık, çeşitliliğe saygı duymak). 

 
Gençlik çalışanlarının çoğunluğu farklı kültürel geçmişleri kabul etmenin ve psikolojik travmalar ve 
iletişim eksikliğinin olduğu durumlarda sabırlı olmanın önemine dikkat çekmiştir. Katılımcıların 
çoğu göçmen ve mültecilerin kültürüne daha iyi hâkim olmaları durumunda kendilerine daha 
yararlı olabileceklerine inanıyorlar. Bu konu da gençlik çalışanlarının özel bir kültürel anlayıştan 
ziyade genel bir kültürlerarası bilince sahip olduğunu vurguluyor. 

 
 Empati/Açık fikirlilik/Sabır (göçmenlerin gerçek ihtiyaçlarını anlamak, açık fikirli ve meraklı olmak, 

yaratıcılık). 
 
Katılımcılar ayrıca gençlik çalışanlarının dürüst bir iletişimle bir güven ilişkisi kurabilmesi ve 
böylelikle olası krizleri çözmesi ve psikolojik yaraları iyileştirebilmesi için empatinin, olası 
önyargılardan sıyrılmış olmanın ve gençlerin farklı kültürel ve toplumsal geçmişlerini kabul 
etmenin gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. 

 
 Ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda bilgi (örneğin göçmenlik ve uluslararası koruma; 

göçmenlerin hakları ve sorumlulukları; göçmenlerin kaydı ve diğer idari konular hakkındaki hukuki 
prosedürler, göçmenlere belgeler, okul, iş gibi konularda gerçek ve yeterli bilginin aktarılması, 
göçmen ve mültecilere uygun bir şekilde belgelerle ilgili gerekli her adım konusunda bilgi 
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verebilme (kayıt süreci);  göçmenler için entegrasyon fırsatları yaratabilmek için bölge ve mevcut 
hizmetler hakkında iyi derecede bilgi sahibi olma. 

 
Burada “bilgi” göçmenlik ve mültecilerle ilgili meseleler hakkında bilinçli olmayı ifade eder. 

 
 Psikoloji (travmaya uğramış insanlarla çalışmayı bilmek). 
 

Katılımcıların çoğu “travma yaşamış insanlarla çalışmayı” bilmenin de önemli bir konu ve ihtiyaç 
olduğunu belirtmiştir. 

 
 
20.  Genç göçmen ve mültecilerle çalışırken karşılaştığınız temel zorluklar nelerdir? 

 

Bu soruya çok farklı cevaplar verilmiştir, ama bütün ortak ülkelerde göçmen ve mültecilerle çalışan 
gençlik çalışanlarının karşılaştığı ortak zorluklar da vardır: 
 

 İletişim zorlukları/dil:  
Ankete katılan gençlik çalışanlarına göre en önemli sorun olarak “dil” orta çıkmaktadır. 
Katılımcıların çoğunluğu genç göçmen ve mültecilere yardımcı olmaya çalışırken karşılaştıkları en 
büyük zorluğun dil engelinin olduğunu belirtmiştir.  

 

 Kültürel farklılıklar ve sosyal sorunlar: 
Kültürel farklılıklar bir başka önemli zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok katılımcı hem yerel 
hem de mülteci topluluğundaki önyargıların ve ayrımcılığın toplumsal sorunları kötüleştirdiği 
açıklamıştır. Toplumdaki önyargılar çok büyük bir sorundur. Farklı kültürler ve yerel sistem 
(kanunlar, ülkeye has değerler, gelenekler ve görenekler) arasında köprüleri kurmak kolay değildir.  
Buna göre ev sahibi ülkenin değerleri ve kültürü ile mültecilerin değerleri ve kültürü arasındaki 
farklılık süreci zorlaştırmaktadır. Bazı katılımcılar cinsiyet eşitliğine yönelik farklı tutumları 
“kültürel farklılığın” bir parçası olarak kabul etmektedir.  
Katılımcıların çoğu farklı kültürlerden gençlerle çalışmaktadır ve belli bir kültürle uzmanlıkları 
bulunmamaktadır; farklı kültürler hakkında yeterli bilgileri yoktur. Aynı zamanda farklı 
kültürlerden gelen gençler arasında etkileşim de bulunmamaktadır. Zaman zaman dini görüşleri 
idare etmek de bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır, özellikle de belli değerler insanın kendi 
kültüründen tamamen farklı olduğunda buna daha sık rastlanmaktadır. 

 

 İlişki kurmak:  

Genç göçmenlerle/mültecilerle karşılıklı saygıya dayanan ve onlara gruba ve topluma 

entegrasyonu için güç veren bir güven ilişkisi kurmak.    

 Entegrasyon:  
Farklı beklentilerle nasıl başa çıkılır? Gelecek için fırsatlar nasıl yaratılır?  
 
Genç göçmenle/mülteciyle kişisel ihtiyaçlarına odaklanan bir entegrasyon yolu çizmek ama aynı 
zamanda gerçekçi olup yanlış beklentiler uyandırmamak ve bölgenin sunduğu fırsatları göz 
önünde bulundurmak.  
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Genç göçmen/mültecinin günlük hayatta kendi başına idare edebilecek duruma gelmesini teşvik 
etmek, dil bilgisi, kayıt süreci ve belgeler, doktor muayeneleri, bölgeye entegrasyon, yeni bir 
ülkede eğitmene/gençlik danışmanına ve genel olarak sosyal hizmetler sistemine “bağımlı” 
olmadan bütün sorunları ve günlük hayatta ortaya çıkabilecek beklenmedik durumları çözebilme 
yeteneği. 
 
Mevcut fırsatların farkında olmak ve birlikte entegrasyon yolunu çizebileceğiniz kamu ve özel 
kuruluşlardan, ayrıca hizmet sağlayıcılarından oluşan geniş bir ağ yaratmak. 
 
“Zaman kısıtlaması” başka bir önemli zorluk olarak gözlemlenmiştir. Katılımcılar mültecilerin temel 
ihtiyaçlarını gidermek için çalışmak zorunda olduklarından gençlik çalışanlarının etkinlikleri için 
yeterli zaman ayıramadıklarını veya sürekli bir katılım sağlamadıklarını açıklamıştır. 
 

 Psikolojik travmalar ve duygusal denge:  
Duygularının kontrolünü sağlamak, duygusal bir denge bulmak ve gençlik çalışanı olarak neyi ne 
kadar vereceğini anlamak, mesai sonunda ofisten ayrılırken zihnine “reset atmayı” bilmek. 
Birçok katılımcı sınır çizmekte zorlanmaktadır. Bireysel bakım durumlarında gençlik çalışanları  
(koçlar, eğitmenler) refakat ettikleri kişinin her şeyinden değil, sadece belli ihtiyaçlarından 
sorumludur. Bu onlar için büyük zorluk oluşturabilmektedir. 
Yanlış beklentiler nasıl idare edilir? Yanlış anlaşmalara nasıl meydan verilmez? Sınırlar nasıl çizilir 
ve belli edilir?  
Birçok katılımcı travma ile başa çıkmakta zorlandıklarını ifade etmiştir. 

 
21.  Bir gençlik çalışanı olarak genç göçmen ve mültecilerin entegrasyonu ile ilgili bir başarı hikâyenizi 

anlatır mısınız? 

 

Katılımcılar kısa bazı başarı hikayelerinden de bahsetmiştir. Bu hikayelerde kendileri farklı 

deneyimlerini paylaşmıştır, ancak hepsinde de belli bir benzerliği yakalamak mümkündür: Bunlar 

genç göçmenler ve mülteciler eğitmenlerin ve gençlik çalışanlarının yardımı, desteği ve sabrı ile 

(meslek eğitim kursları, okul, iş, boş zaman aktiviteleri, sosyal etkinlikler vb. sayesinde) yerel çevrede 

kendi entegrasyon yolunu bulmayı başardığı için başarı hikayeleridir.  

 

Bazı durumlarda o kadar kendi kendini idare edebilecek duruma gelmişlerdir ki deneyimlerini ve 

geleneklerini yerel halkla paylaşabilmek için fırsatlar bile yaratmışlardır.  Bu da yüksek düzeyde bir 

aktif vatandaşlığa işaret etmektedir.  

 

Birçok katılımcı sosyal önlemlerin sadece alt süreçlerden sorumlu olduklarından yaptıkları işteki 
başarıyı her zaman görememektedir. 
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5. EĞİTİM MÜFREDATININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ 

ANALİZİ ÇALIŞMASINDAN ELDE EDİLEN ÇIKARIMLAR  
 

Bu çalışma gençlik çalışanlarının genç göçmen ve mültecilere destek sağlamasına yararlı olabilecek 

gerekli bilgi ve becerileri edinmesine yardımcı olan bir eğitim müfredatının geliştirilmesi için veri 

toplamayı amaçlamıştır.  

Çalışma 

 gençlik çalışanlarının genel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeyi  

 genç göçmenlere ve mültecilere ulaşabilmeleri için gençlik çalışanlarının özel eğitim ihtiyaçlarını 

(bilgi, beceri ve yeterlilik) tespit etmeyi amaçlamıştır. 

 

Bu sorularla bağlantılı olarak çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Göç olgusunu anlamak   

Göç karmaşık bir olgudur. İlgili kanunlar, yönetmelikler, aktörler ve terminoloji göç konusunu daha da 

karmaşık hale getirmektedir. Mültecilerle gündelik işlerde sadece temel terminoloji bilgisine değil, ulusal 

ve uluslararası mevzuat bilgisine de ihtiyaç vardır.  Ancak o zaman bu insanlara uygun ve işe yarar bir 

bilgilendirme yapılabilir. 

REACH OUT ihtiyaç analiz çalışması katılımcıların %25’inin ülkelerindeki göçmen ve mültecilerin hukuki 

statüsü ve hakları konusunda çok az bilgiye sahip olduğunu, %20’sinin ise bu konuda kararsız kaldığını 

göstermiştir. Bunun dışında katılımcıların %5’i göçmen ve mültecilerin hukuki statüsü ve hakları 

konusunda hiçbir bilgiye sahip değildir. 

Genç göçmenler ve mülteciler için mevcut hizmetlerle ilgili cevaplar da yukarıdakilere benzerdir: 

katılımcıların %49’i bilgiye sahip olduğunu belirtirken (%8’i çok iyi ve %41’i iyi derecede), katılımcıların 

%51’i ya kararsız kalmıştır ya temel bilgiye sahiptir ya da hiçbir bilgiye sahip değildir.   

Göçmenler için entegrasyon imkanları yaratmak için göçmenlerin ve mültecilerin hukuki statüsü, hakları 

ve mevcut hizmetler hakkında iyi derecede bilgiye ihtiyaç olduğundan bu konu eğitim programının bir 

parçası olmalıdır.  
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Hedef kitleyi anlamak 

Genç göçmenlere ve mültecilere destek olmak bu hedef kitleleri anlamayı gerektirmektedir. Bu empati 

geliştirmeyi, karşı tarafı kabul etmeyi, onlara duygusal destek sağlamayı ve onların öz gelişimini 

desteklemeyi gerektirmektedir.  

Ne var ki birçok katılımcı travma ile başa çıkmakta zorlandığını ifade etmiştir. Araştırma katılımcıların 

yarısından fazlasının (%55) travmaya uğramış genç göçmen ve mültecilere nasıl davranılması gerektiği 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermiştir. Ancak duygusal desteğe yönelik ihtiyacın çok 

yüksek olduğundan gençlik çalışanları için eğitim programına bu konuyu da eklemek gerekmektedir. 

Çalışma sonuçları ayrıca gençlik çalışanlarına genç göçmen ve mültecilerle çalışmanın zorlukları 

sorulduğunda çoğunun genç göçmen ve mültecileri gündelik hayatın bütün alanlarında kendi kendine 

idare edebilir bir hale getirebilmeyi ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki kurabilmeyi esas sorunlar olarak 

dile getirdiğini göstermektedir. 

Buna ek olarak gençlik çalışanlarının duygusal bir denge kurabilmeleri ve neyi ne kadar vermeleri 

gerektiğini de anlamaları gerekmektedir.  Birçok katılımcı için sınır çizmek büyük bir sorundur. Bireysel 

bakım durumlarında gençlik çalışanları  (koçlar, eğitmenler) refakat ettikleri kişinin her şeyinden değil, 

sadece belli ihtiyaçlarından sorumludur. Bu onlar için büyük zorluk oluşturabilmektedir. 

Bu bağlamda aşağıdaki konuların da eğitim programına dahil edilmesi önemlidir: empati kurma ve karşı 

tarafı kabul etme, duygusal destek sağlama, hedef kitlenin günlük hayatta kendi kendini idare etmesini 

sağlama, travmaya uğramış insanlarla çalışma.  

 

İletişim ve Çatışma Yönetimi  

Genç göçmen ve mültecilerin en çok karşılaştığı sorunlar ele alındığında entegrasyon tartışmasında en 

önemli engel olan dil engeli önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok uzmana göre bir kişi yeni 

yerleştiği ülkenin dilini konuşmuyorsa iş bulması mümkün görünmemektedir. 

Çalışmamızdaki katılımcıların çoğunluğu da genç göçmen ve mültecilere ulaşmanın en büyük 

zorluklarından birinin dil engeli olduğunu belirtmiştir. “Dil” mültecilerle iletişimi sağlaması açısından 

katılımcılar tarafından en önemli ihtiyaç olarak dile getirilse de katılımcılar burada sözlü iletişimden ve 

dil becerisinden ziyade iletişimin “kültürlerarası” ve “fizyolojik” boyutlarını da vurgulamaktadır.  
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Bu nedenle genç göçmen ve mültecilerle çalışırken sözlü olmayan iletişim de üzerinde durulması gereken 

önemli bir meseledir. Ankete göre katılımcıların %15’i onların dilinde konuşmadan iletişim kurup 

kuramayacakları konusunda kararsız kalmış, %18’i bu konuda çok az bilgi sahibi olduğunu ifade etmiş, 

%2’si ise bu konuda hiçbir deneyimlerinin olmadığını bildirmiştir. 

Buna ek olarak mültecilerin bir kısmı okuryazar değildir. Bu nedenle mültecilerle bir ilişki kurmak için 

aktif dinleme becerisi, arabuluculuk becerisi ve çatışma yönetimi becerisi gibi bütüncül iletişim 

becerilerine ihtiyaç vardır. 

Gençlik çalışanları mültecilerin dilini anlamasa bile kendileri dil engelini aşabilmeli ve göçmenlerle 

mültecilere uygun bir biçimde bilgi aktarabilmelidir.  Bu iletişim sürecinde ortaya çıkan yanlış 

anlaşılmaları çözebilmeyi gerektirmektedir. Çalışma sonuçları dil engelini aşabilmek için aktif dinleme ve 

iletişim konularının yanı sıra çatışma yönetimi gibi konuları da içeren iletişim becerileri eğitiminin gerekli 

olduğunu göstermektedir.  

Kültürlerarası beceriler  

Kültürel farklılıklar bir başka önemli zorluk olarak ortaya çıkmıştır. Birçok katılımcı hem yerel hem de 

mülteci topluluğundaki önyargıların ve ayrımcılığın toplumsal sorunları arttırdığını açıklamıştır. 

Denetleme sürecindeki yetersiz kaynaklar koçları/eğitmenleri/gençlik çalışanlarını kişisel sorunlarla karşı 

karşıya getirmektedir.  

Ev sahibi toplumun kültürü ve değerleri ile mültecilerin kültürü ve değerleri arasındaki fark süreci 

zorlaştırmaktadır.   Gençlik çalışanlarının çoğu farklı kültürlerden gençlerle çalışmaktadır ve belli bir 

kültürle uzmanlıkları bulunmamaktadır; farklı kültürler hakkında yeterli bilgileri yoktur. Aynı zamanda 

farklı kültürlerden gelen gençler arasında etkileşim de bulunmamaktadır. Zaman zaman dini görüşleri 

idare etmek de bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır, özellikle de belli değerler insanın kendi kültüründen 

tamamen farklı olduğunda buna sık rastlanmaktadır.  

Gençlik çalışanlarının çoğu farklı kültürel geçmişlerin kabul edilmesinin ve psikolojik travmalarla 

uğraşırken sabırlı olmanın önemine dikkat çekmiştir.  

Bu nedenle farklı etnik gruplardan oluşan bir topluluğun çeşitli ihtiyaçlarına karşılayabilmek gençlik 

çalışanları için çok önemli bir yeterliktir ve kültürel farklılıklar konusunda bilinç geliştirmenin önemini 

vurgulamaktadır. Bu her şeyden önce kültürlerarası iletişimin ve çeşitliliğe saygının göçmenler ve 

mültecilerle çalışan gençlik çalışanları için en önemli yeterlilikler olduğu anlamına gelir. Bu sonuçlar 
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gençlik çalışanları için kültürlerarası beceriler ve kültürlerarası çeşitlilik eğitimine ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir.  

Girişim geliştirme ve uygulama  

Genç göçmen ve mültecilerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini çözümleyebilme ve bu ihtiyaçlara 

cevap verebilecek programlar ve girişimler planlayıp geliştirebilme, gençlik çalışanları için önemli bir 

beceridir. 

REACH OUT ihtiyaç tespit çalışması katılımcıların çoğunluğunun genç göçmen ve mültecilerin ihtiyaçlarını 

nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bir bilgi sahibi olmadığını (%51) göstermiştir. Bunun dışında 

çalışma katılımcıların çoğunun genç göçmen ve mültecilerin öğrenme sürecini nasıl destekleyecekleri 

konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır  (%61).   

Ayrıca gençlik çalışanlarının çoğunluğu (%61) genç göçmen ve mültecilerin sorunlarını çözmeye yönelik 

bir planı/süreci/programı/girişimi nasıl geliştirecekleri konusunda “kararsız kalmıştır (%26), bu konuda 

“az” bilgi sahibidir (%23) ya da “hiçbir şey” bilmemektedir (%12). 

Katılımcıların genç göçmen ve mültecilerin etkinliklerin planlanması, düzenlenmesi ve 

değerlendirilmesine nasıl dâhil edileceği konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları ile ilgili soruya gelince, 

çalışma sonuçları katılımcıların çoğunluğunun bu konuda gerekli bilgiye sahip olmadığını göstermiştir 

(%61).  

Gençlik çalışanları mültecilerin kişisel gelişimine katkıda bulunarak onlara destek hizmetleri 

sunmaktadır. İhtiyaç analiz çalışmasının sonuçlarının da gösterdiği gibi gençlik çalışanlarının ihtiyaç 

değerlendirme, farklı girişim türleri geliştirme, hedef kitleleri sürece dâhil etme ve genç göçmen ve 

mültecilerin öğrenme sürecini destekleme konusunda eğitilmesine çok büyük bir ihtiyaç vardır.   

 


