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Ahmet Malla 
TOG Diyarbakır Gençlik Merkezi, Türkiye

Konferans, Halep doğumlu Ahmet Malla’nın açılış konuşması ile başlamıştır. Genç 
ve mülteci olma halini bizzat deneyimleyen biri olarak Ahmet, konuşmasında kendi 
deneyimlerini, Türkiye’ye gelme sürecini, mülteci olarak yaşadığı zorlukları paylaşmıştır: 
“Halep doğumluyum. Avukatım, ancak savaştan dolayı görevimi yapamayarak Türkiye’ye 
geçmek zorunda kaldım. Geçerken her mülteci gibi zorluklar yaşadım. Türkiye’de yaşamak 
konusunda emin değildim, yapabilir miydim bilmiyordum. Okulumu, ailemi bırakırken çok 
zorlandım.” Malla, kendi deyişiyle “yeni bir hayat kurmasını sağlayan dönüm noktasının” 
Suriye’de yarım bırakmak zorunda kaldığı üniversite eğitimini MEB’in 2014 tarihli 
yüksek öğretim genelgesi sayesinde Türkiye’de devam ettirme şansı bulması olduğunu 
söylemiştir: 

“Türkiye Eğitim Bakanlığı kararıyla mülteci gençler eğitime dahil olmaya başladı ve 
hayatım farklı yöne gitti. 2014’te Diyarbakır’a yerleştim. Üniversite eğitimime devam ettim. 
2.sınıfa geçerken bir arkadaşım beni Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Genç Mültecileri 
Destekleme Projesi (GMDP) ile tanıştırdı. GMDP o zaman bana farklı geldi. Gençlik 
Merkezi Koordinatörü ile görüştüm. Şu an ise 2017’de aynı yerde birlikte çalışıyoruz. 
Okulumla birlikte bu işi yürütüyorum. Zaman geliyor mülteci olduğumu unutuyorum.” 

TOG Diyarbakır Gençlik Merkezi ile tanışma sürecinden ve yaklaşık bir senedir stajyeri 
olduğu merkezde hem Suriyeli hem başka ülkelerden gelen mültecilerle birlikte yürütülen 
faaliyetlerden bahsetti: “Burada Irak’tan ya da başka ülkelerden yaşayan insanlara da 
yardım ediyoruz. Biz nereden geldiklerine bakmıyoruz. Haftalık ya da günlük ev ziyaretleri 
düzenliyoruz. Onların eğitim, sağlık sorunlarını öğrenerek onlara daha kaliteli bir yaşam 
sunmaya çalışmaktayız. Daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünmekteyim. Onlara sadece 
yaptığımız hizmetlerle değil, mesaimiz bittikten sonra da çeviri anlamında destek olarak 
yardımcı olmayı hedefliyorum. Merkezimize gelen farklı alanlardaki sorunlarına yardımcı 
olmak, hastanelerde özellikle ilgisizliğine karşı bizler müdahalede bulunuyoruz. Çeviri 
anlamında daha iyi bir iletişim için refakatçi oluyoruz. Kendilerini yalnız hissetmelerini 
ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mültecilerin haklarını onlara anlatarak, onların yerel 
halktan farklı olmadıklarını, ne eksik ne fazla, hakları olduğunu anlatıyoruz. Gerekirse 
dava açmaya kadar hakları olduğunu belirtiyoruz. Çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.” 

Diyarbakır’daki mülteciler tarafından tanınan ve sevilen merkez burada yaşayan 
mülteciler tarafından oldukça sahiplenilmiş. Ahmet bunu şu ifadelerle aktarmıştır:

“Diyarbakır’da mülteciler bizleri artık tanıyor ve bizlere gülümseyerek bakıyorlar. 
Mültecilerin yaşadığı mahallelere girdiğimizde, bir sahiplenme hissediyorlar. Yüzleri hep 

“Zaman geliyor mülteci 
olduğumu unutuyorum.”
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gülerek bize bakıyorlar. Kafalarına takıldıkları soruları bizim alanla olsun ya da olmasın 
bize çekinmeden soruyorlar. Mültecilerin kaldığı mahallelere girdiğimizde sahiplenme 
duygusuyla yaklaşıyoruz ve onlar da bize yaklaşıyorlar, kendilerini açıyorlar.” 

Merkez, mültecilerin yaşadığı mahallelerde haftalık veya günlük ev ziyaretleri yaparak, 
bireylerin farklı sorunlarını dinliyor. Mültecilere destek olmak için mülteci hakları 
konusunda bilgilendirme, ücretsiz avukat desteği, dil atölyeleri, el becerisi atölyeleri, 
bizim ekipte bulunan gönüllü genç kadınların gerçekleştirdiği haftalık eğitimler, erken 
evlilikler ve sağlık konularında eğitimler, hastanelere yönlendirilmesi gerekenlere sağlık 
desteği gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor. Ahmet konuşmasını kaybettiğimiz 
Bulut Öncü*’yü anarak bitirmiştir.

4 Açılıs

*Bulut Öncü, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında Türkiye’de pek çok çalışmanın 
öncülüğünü yapmış; Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nda 
uzun yıllar boyunca bu alanda pek çok çalışmanın yürütücüsü olmuştur ve Sağlıkta 
Genç Yaklaşımlar Derneği’nin kurucularındandır. 2015 yılında da, Genç Mültecileri 
Destekleme Projesi’nin başlamasını sağlamış ve 2015- 2016 yıllarında da projeyi 
koordine etmiştir.



Açılış oturumunun ikinci konuşması ise Toplum Gönüllüleri Vakfı yönetim kurulu üyesi 
Suzan Bayazıt’a ait. Bayazıt sözlerine gönüllüler, gençlik çalışanları, Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu, Y-PEER, Kızılay ve Bakanlık yetkililerini selamlayarak başladı. Yurtdışından 
gelen misafirler için kısaca TOG’un kuruluşundan, şu anki faaliyetlerinden ve gönüllü 
profilinden bahsetmiştir. Bayazıt konuşmasına başlarken, TOG’un ana amacının 
gençliğin güçlenmesi olduğunun altını özellikle çizdi. Üniversitede kurulan kulüpler 
vasıtasıyla gelişen ve büyüyen TOG’un bugün 129 üniversitede kulüpler aracılığıyla var 
olduğunu ve 2017 itibariyle 5 gençlik merkezine sahip olduğunu söylemiştir. 

Gençlerin TOG içerisinde karar alma mekanizmalarına katılımını önemsediklerini 
belirten Bayazıt “hem ben hem meslektaşlarım hem yönetim kurulunda da yer alan 
gençler hep birlikte karar alıyoruz” demiştir. TOG’daki projelerin amacının da gençlerin 
güçlenmesi olduğunu belirten TOG yönetim kurulu konuşmasına TOG’un benimsediği 
prensiplerden bahsederek devam etmiştir. Bu prensipleri: farklılıklara saygı gösterilmesi, 
takım çalışması, hesap verebilirlik ve şeffaflık, yerel kalkınmaya önem vermek, hayat 
boyu öğrenme ve girişimcilik olarak özetledi. Gençlerin bu prensipleri içtenlikle 
benimsediğini dile getiren Bayazıt, “TOG’da gönüllülerimiz duyarlılar, eleştirmiyorlar, 
kararlı ve azimliler ve bir projeye çalışmak için gittiklerinde herkesin farklı ama eşit 
olduğuna inanırlar. Paylaşmak ve anlamak onları mutlu ediyor. Kesinlikle enerjik bir 
topluluğuz.” dedi ve gençlerin şimdiye kadar temasta bulunduğu toplam kişi sayısına 
da şöyle değinmiştir: “2016’da kaç insana dokunduk? Ben Futbol fanatiği değilim ama 
en büyük stadımız yaklaşık 90 bin kişi yani şimdiye kadar 7.7 stadyum doldurduğumuzu 
söyleyebiliriz...” 

TOG’un mevcut gönüllü profilinden de söz eden Bayazıt TOG’da yer alan genç gönüllüler 
arasında eşit bir cinsiyet dağılımı olduğunu, %95’inin bir devlet üniversitesinde eğitimini 
devam ettirdiğini, gönüllülerin %63.7’sinin annelerine kıyasla daha eğitimli olduğunu 
ve TOG gönüllülerinin çoğunluğunun (%76’sı) gelecekten umutlu olduğunu ifade 
etmiştir. Diyarbakır’da Mayıs 2017 itibariyle 2 aydır, Hatay’da ise 10 aydır faaliyetlerin 
sürdüğü yeni açılan gençlik merkezlerinin 10 aylık sonuçlarına da değinen Bayazıt: “10 
aylık sonuçlarına bakacak olursak özellikle de Diyarbakır, Hatay’da Suriyeli ve Türkiyeli 
gençlerle birlikte çalışan merkezlerimizde bugüne kadar yaklaşık olarak 27 bin katılımcımız 
oldu. Bu tabii ki bütün tabloyu tamamını tablonun göstermiyor ama 10 aylık sonuçlar 
gerçekten inanılmaz. Önümüzdeki yıl tüm sonuçları da görebileceğiz.” demiştir. TOG ve 

Suzan Bayazıt
TOG, Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye

“Birbirimizle konuşarak ve iletişim kurarak ki böylece barış 
ve huzur içinde yaşayabilelim birlikte sağlıklı yaşamlar 
sürebilelim ve farklılıklarımıza saygı göstererek yaşayabilelim. 
Bunun için bizim daha hızlı koşmamız gerekiyor.”
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diğer paydaşlar için “nasıl daha etkili olabiliriz?” sorusunu yönelten Bayazıt: “Özellikle 
de birbirimizle konuşarak ve iletişim kurarak ki böylece barış ve huzur içinde yaşayabilelim 
birlikte, sağlıklı yaşamlar sürebilelim ve farklılıklarımıza saygı göstererek yaşayabilelim. 
Bunun için bizim daha hızlı koşmamız gerekiyor. Özellikle de dünkü İngiltere’deki birçok 
gencin ölümüne sebep olan olaydan sonra daha da çok çalışmamız gerekiyor. Biz bir yandan 
iyilik yapmaya çalışıyoruz, başka insanlar kötülük yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim daha 
hızlı koşmamız gerekiyor.” demiştir. Bayazıt, tüm paydaşlara ve Japonya Hükümetine 
finansal destekleri için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırmıştır.
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Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği yönetim kurulu üyesi Cansu Taşdemir konuşmasına 
kendisini “ben bir sosyolog adayı ve genç bir kadınım” diye tanıtarak ve konferansın 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayan TOG ve UNFPA’ye (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)  
teşekkür ederek başlamıştır. Taşdemir, 2011’de başlayan Suriye krizinin Türkiye’de de 
dahil olmak üzere halen birçok kişiyi etkilemeye devam ettiğine dikkat çekerekve bu 
konuya ilişkin bazı istatistiklere değinmiştir: “Rakka’da her on dakikada bir, bir çocuk 
hayatını kaybetmektedir. İnsani krizlerden en çok kadın, çocuk ve gençler etkilenmektedir. 
Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyondan fazla mülteci yaşamaktadır. Bu sayının 
700.000’den fazlasını gençler oluşturmaktadır. Irak, Lübnan, Ürdün gibi ülkelerde 
sığınan mülteci sayısı 5 milyonu aşmış durumdadır. Dünya genelinde ise 5 milyonu geçen 
mültecilerin üçte ikisi gençlerden oluşmaktadır. Bu nedenle dönüşüm ve iyileşme adına her 
bir adım çok önemlidir.” 

Taşdemir konferans süresince genç mültecilerin temel ihtiyaçları ve haklar üzerinde 
konuşulacağını belirterek şöyle eklemiştir: 

“Gençler ihtiyaçları ve beklentileri daha farklı bir grup. İyi örnekler alanında neler 
yapılacağına odaklanacağız. Bu anlamda iyi örnekleri görmek çok değerli ve anlamlı diye 
düşünüyorum.” 

Geçmiş yıllarda faaliyete geçen ve mülteciler için de sosyal bir alan açan merkezlere de 
değinen Taşdemir bu merkezlerin mülteciler için önemine şöyle değinmiştir: “gençlik 
ve kadın sağlığı merkezleri hem bu kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları ve hayatlarına 
devam edebilecekleri sosyal bir alan sağlamaktadır.” Taşdemir, sözlerini öncelikle Bulut 
Öncü’ye sonrasında Toplum Gönüllüleri’ne gençlik çalışmasını insani yardım alanına 
eklemlendirdikleri için teşekkür ederek sonlandırmıştır.

Cansu Taşdemir
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği / Y-PEER 
Türkiye, Türkiye “İnsani krizlerden en çok kadın, çocuk 

ve gençler etkilenmektedir. Gençler ise 
ihtiyaçları ve beklentileri daha farklı 
bir grup.”
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UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörlüğü’nden Alanna Armitage, 
konuşmasına başlamadan önce TOG, Y-PEER, UNFPA ve Japonya hükümetine teşekkür 
etmiştir. Konferansın başlığına da referans vererek önemli bir soru ile konuşmasına 
başlamıştır: “Konferansın başlığına baktığımızda ana sorumuz şu: genç ve mülteci olmak ne 
anlama geliyor? Gençler hem barış hem de insani kriz dönemlerinde erişkinliğe geçişte pek 
çok sorun ve risklere maruz kalıyor. Özellikle de insani krizlerden etkilenen genç ve mülteci 
olmak söz konusu riskleri daha da arttırıyor. İnsani krizlerden etkilenen bu insanların 
çoğunluğu 20 yaş altındadır. Ancak insani yardım yeterince onlara ulaşamıyor.” 

İnsani krizlerde toplumsal cinsiyet temelli risklere dikkat çeken Armitage sözlerine şu 
şekilde devam etmiştir: “İnsani krizler esnasında hem genç hem de kadın olmak en büyük 
risk, mesela cinsiyet kaynaklı vakalar oluşuyor.  Suriye ve başka çatışma bölgelerinden gelen 
insanlarda cinsiyete dayalı vakalarda özellikle erken evlilik ve erken yaşta gebelik gibi belli 
başlı riskleri arttığı görülmektedir.”  

Kriz dönemlerinde çocuklar ve ergenlerin yetişkinlerin sağladığı destekleri ve 
sorumlulukları üstlenmek zorunda kaldığına değinen Armitage: “Sonuç olarak gençler, 
tam potansiyellerine ulaşamıyor, erken evlilikler, riskleri artırıyor. Kendileri hala çocukken 
birtakım sorumluluklar almaları gerekiyor, çalışmaları gerekiyor. Aileleri için para kazanmak 
zorunda kalıyorlar ve bazı fırsatlardan yararlanamıyorlar” demiştir.

Krizlere rağmen gençlerin mevcut potansiyelini vurgulayan UNFPA Doğu Avrupa 
ve Orta Asya Bölge Direktörü bu Youth Compact’in potansiyele dikkat çektiğini 
belirtmiştir: 

“Genç insanlar genelde toplumlarına etki etmede ilk rol alabilecek gruplardır. Gençler 
aynı zamanda kriz dönemlerinde de kendi topluluklarının öncüleri.  Bu nedenle bir 
yıl öncesinde Dünya İnsani Zirvesi’nde Youth Compact programını başlattık. Amacı 
gençleri insani kriz durumlarında insani yardımın ön cephelerine getirmekti.” 

Alanna Armitage 
UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Bölge Direktörlüğü

“Gençler aynı zamanda 
kriz dönemlerinde de kendi 
topluluklarının öncüleri. Bu 
nedenle bir yıl öncesinde Dünya 
İnsani Zirvesi’nde Youth Compact 
programını başlattık. Amacı, gençleri 
insani kriz durumlarında insani 
yardımın ön cephelerine getirmekti.”
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Gençleri insani yardımın öncüleri konumuna getirmeyi taahhüt eden Youth 
Compact’ın amaç ve faaliyetlerine değinerek bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları 
şöyle özetlemiştir: “Genç kadın ve erkeklerin özellikle evlerinden edilmiş kişilerin bilgi 
ve farkındalıklarını arttırmak amaçlandı. Birleşmiş Milletler 2250 no’lu kararı barış ve 
güvenlik sağlamada gençleri görev almada önemli tutmuştur. Şu anda insani yardım alanında 
çalışan hükümet kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve gençlerden oluşan 40 
kadar paydaş bu konuda tartışmaktadır. Böylece genç insanlar ve en çok marjinalize edilmiş 
gruplar karar alabilsin diye çalışıyoruz. Özellikle marjinalize edilmiş gençlere yönelik 
çalışmalarımız var. Hem eğitim hem sağlık alanında destek oluyoruz. Türkiye’de 100 bin 
gence cinsel sağlık eğitimi verildi. Bu alanlarda sivil toplum kuruluşları sundukları eğitimler 
açısından önemli çalışmalar sunuyor. Genç mültecilere ulaşmak açısından, geçen seneki 
zirvede alınan kararları gerçekleştirmek adına bizlere yardımcı oluyor. Bu konferans da 
World Humanitarian Summit (İnsani Yardım Zirvesi) amaçlarına yardımcı olacak.” 

Sözlerini TOG, UNFPA minnetlerini sunarak ve Japon hükümetine finansal desteği için 
teşekkür ederek sonlandırmıştır. 

9Açılıs



Altı çizilen konular:

İnsani krizlerden en çok kadın, çocuk ve gençler etkilenmektedir. Gençler ihtiyaçları ve 
beklentileri bakımından daha farklı bir grup. İnsani krizlerden etkilenen kişilerin çoğu 
20 yaş altı olmasına rağmen insani yardımlar çoğunlukla bu gruba ulaşmıyor. 

Genç olmak birtakım riskleri artırırken, mülteci olmak bu riskleri daha da artırıyor. 

İnsani yardımlarda ayrıca çeşitli risk faktörleri göz ardı ediliyor: özellikle genç kadın 
olmak ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakaları. İnsani krizler esnasında hem genç 
hem de kadın olmak en büyük risk. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve erken evlilikler 
gibi cinsiyet kaynaklı vakalar oluşuyor. Sonuç olarak gençler, tam potansiyellerine 
ulaşamıyor. Ayrıca gençler kendileri henüz yetişkin değilken birtakım yetişkin 
sorumlulukları almaları gerekiyor, bu da her yönden gelişim süreçlerini olumsuz etkiliyor.

Genç bir mülteci olmanın zorlukları: eğitimin yarım kalması, mesleğini yapamamak, 
aile, akraba ve arkadaşlarından ayrı ve yalnız kalmak, henüz çocuk veya ergenken 
yetişkinlerin sağladığı destekleri ve sorumlulukları üstlenmek, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet, erken evlilikler.

Gençler kriz dönemlerinde de kendi topluluklarının öncüleri olabilirler. Gençlere beceri 
ve zorluklarla başa çıkabilmelerini sağlayacak nitelikler kazandırmak lazım. Genç bir 
mülteciye eğitim alanında ve sosyal alanda fırsat tanındığı zaman topluma katkıda öncü 
konumuna geliyorlar.

Mahallelerde güvenli ve samimi alanların oluşturmanın önemi.

Mültecilere yerel halk ile eşit haklara (ne eksik, ne fazla) sahip olduğunu vurgulamak.

Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyon mülteci var. Bu insanların 700.000’i genç. Bu 
gençlerin temel ihtiyaçları ve hakları üzerine konuşma ihtiyacı duyuluyor.

Bu konferans Dünya İnsani Zirvesi (World Humanitarian Summit)’in ve Youth 
Compact taahhütlerinin amaçlarına yardımcı olacak.
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Öneriler:

Merkezlerin sağladığı hizmetlerin ötesinde, mesai sonrasında, gündelik hayattaki başka 
sorunlarına yardımcı olacak günlük hayata daha entegre destekler verilebilir.

Genç insanlar genelde toplumlarına etki etmede ilk rol alabilecek, inisiyatif alabilecek 
gruplardır. Gençler insani kriz dönemlerinde barış ve güvenliğin sağlanması konusunda 
öncü rol oynayabilirler. Sorunun parçası olmaktan öte çözümün bir parçası olabilirler. 
Bunun için gençlere beceri ve dayanıklılık/direnme gücü (resiliance) kazandırılabilir. 

İnsani krizlerden etkilenen bu insanların çoğunluğu 20 yaş altındadır. Ancak insani 
yardım yeterince onlara ulaşmıyor. Bu yardımların gençlere ulaşması sağlanmalı.

Genç insanlar ve en çok marjinalize edilmiş gruplar karar alabilsin diye çalışmalı.

Gençlik ve kadın sağlığı merkezleri hem bu kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları ve 
hayatlarına devam edebilecekleri sosyal bir alan sağlamakta. Bunların devamlılığı önemli.
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Konusmacılar:  Leana Islam, UNFPA, Ürdün

 Irina Isomova, UNHCR 

 Doç. Dr. Emre Erdogan, Bilgi Üniversitesi, Türkiye



UNFPA Ürdün temsilcisi ve gençlik çalışanı Islam, sunumunda insani krizlerin gençleri 
ve ergenleri nasıl etkilediğinden ve UNFPA’in bu noktadaki rolünden, Youth Compact’in 
öneminden bahsedeceğini ve gençler ve insani kriz konusunda genel bir bakış sunacağını 
belirterek konuşmasına başlamıştır. Öncelikle, insani krizlerde gençlerin yetişkinliğe 
geçiş dönemini sağlıklı yaşayamadığını dile getirmiştir: “Kriz dönemlerinde mevcut 
toplum ve aile yapısı dönüşüme uğradığından gençler, erişkinlikten yetişkinliğe geçerken, 
okuldan iş yaşamına ya da diğer yetişkin rollerine geçiş süreçlerini normalde olduğu gibi 
geçiremiyorlar. Bu durumda olan gençler yetişkin rollerini üstlenmek zorunda kalıyorlar ve 
hem de henüz buna hazır değilken.” 

Yetişkinliğe geçiş sürecinde maruz kalınan risklerin neden olduğu sorunlara da değinen 
Islam: “Yerel ve aile ağlarından ayrılmak özellikle genç kızlar için tecavüz, cinsel istismara 
maruz kalma ve insan ticaretine dahil olma riskini artırıyor. Özellikle genç kızlar, silahlı 
güçler tarafından istismara cinsel istismara ve tecavüze uğrayabiliyorlar ve istenmeyen 
hamilelik, HIV / AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar, alkol ve uyuşturucu sorunları 
yaşıyorlar.” diye eklemiştir. Islam ayrıca, genç kadınların maruz kaldığı bu durumun 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerini özellikle insani krizlerde daha da önemli 
bir konu haline getirdiğine değinmiştir: “Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgilere 
erişimin yetersizliği, istenmeyen hamilelikleri sonlandırmada güvenli olmayan kürtaj, cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar gibi konuları önemli hale getiriyor.” 

Gençlerin farklı koşullarını göz önünde bulundurarak ayrı ayrı ihtiyaçlarına ulaşmak 
gerektiğinin önemine dikkat çeken Islam, UNFPA’in bu konudaki çalışmalarına 
değinerek konuşmasını sürdürdü: “UNFPA bu alanda neler yapıyor? Tıbbi ekipmanlar 
tedarik ediyoruz, sağlık çalışanlarına ve ebelere eğitimler veriyoruz, genç kızlara ve ailelerine 
hijyen kitleri dağıtıyoruz. Veri toplama kısmında da hizmet veriyoruz, ihtiyaç duyulan şeyleri 
ulaştırabilmek için. Ne gibi şeylere ihtiyacımızın olduğunu belirten verileri topluyoruz. 
Gençler alt çalışma gruplarına da başkanlık ya da eş başkanlık edebiliyor.” UNFPA’in 5 
yıllık planlarından da bahseden Islam konuşmasına şöyle devam etmiştir: 

“UNFPA’in özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında önümüzdeki 5 sene içerisinde 
hedefleri arasında iki nokta var: genç insanların haklarından haberdar olmaları ve haklarını 
istemeleri, güvenlik ve barışı sağlamak. Bir de 2250 sayılı karar hakkında gençlerin bilgi 

Leana Islam
UNFPA, Ürdün

“UNFPA’in özellikle cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı alanında önümüzdeki 5 sene 
içerisinde hedefleri arasında iki nokta var: 
genç insanların haklarından haberdar 
olmaları ve haklarını istemeleri, güvenlik 
ve barışı sağlamak”
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sahibi olmalarını sağlamak ve bu konuda yerel ve merkez ofislerin etkin rol oynaması.” 

Islam UNFPA’in özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile insani yardım ve barışın 
sağlanması konularını mevcut terminolojiye katmayı amaçladığını belirtmiştir. Bu 
amacın nasıl gündeme geldiğini ve Youth Compact’ın nasıl bir ihtiyaç neticesinde 
ortaya çıktığına da değinmiştir: “Compact insani kriz nedeniyle ortaya çıktı. Compact’ın 
amacı ciddi bir destek gördü. IFRC (The International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies) ile birlikte yürütülüyor ve 49 üyesi var.” Youth Compact kapsamında 
5 ana eylem alanı olduğunu söyleyen Islam bu alanlar hakkında bilgi verdi: “Birincisi, 
her yaş grubunda, her cinsiyetten katılımı arttırmak, İkincisi gençlerin sistematik olarak 
insani krizlerde etkin rol almasını ve sorunları iletmesini sağlamak. Üçüncüsü, gençlerin 
kapasitelerinin güçlenmesi ve yereldeki rollerinin artırılması. Dördüncüsü, ergenlerin ve 
gençlerin önceliklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için kaynak yaratmak. Beşincisi, Bir takım 
verilerin toplanması. Böylece bu hizmetleri ve eylemleri yerine getirebilmek ki UNFPA bu 
konuda etkindir. Burada 49 üyenin logolarını görüyorsunuz. Bunlar arasında STK’lar, Özel 
sektör kuruluşları, ve bazı devlet kurumları bulunuyor. Faaliyetler bu alanlarda (5 alan) 
eylem almak isteyen Youth Compact üyeleri tarafından yürütülüyor.” 

Islam ayrıca genç nüfusun yoğun olduğu ülkelere ilişkin risklerden de söz etmiştir: 
“Özellikle genç nüfusu daha fazla olan ülkelerin çatışma riski daha fazla. Özellikle 
çatışma bölgelerinde gençler daha korumasız ve kadınlar kurban olabiliyor. Ancak aslında 
gençlerin çoğu şiddete bu kadar dahil olmuyor. Ancak genç erkekler acımasız saldırganlar, 
genç kadınlar ise çaresiz kurbanlar olarak görülüyor ve lanse ediliyor. Bu önyargı gençlerin 
barış ve güvenliği yeniden tesis etme konusundaki katılımını kısıtlıyor. Gençlerin barış ve 
güvenliği yeniden tesis etme süreçlerindeki (Youth & Peace and Security) rolü önemli ve 
Youth Compact buna önem veriyor. UN Resolution SCR 2250 sayılı karardan bahsedeceğim, 
özellikle insani krizlerde gençlerin alabileceği roller üzerinde duruldu. Bunlar üç ana rolden 
oluşuyor: katılım; koruma ve önleme, ortaklıklar ve genç insanların yeniden dahil edilmesi.”

Islam konuşmasına UNFPA’in Ürdün’deki faaliyetlerinden söz ederek son vermiştir: 
“UNFPA Ürdün olarak neler yaptık? UNFPA bu karar ile gençlere etkin rol veriyor. Özellikle 
çatışma zamanlarında gençlerin ihtiyaçlarının ortaya konulması üzerine çalışıldı. Gençler 
barışın sağlanmasında rolleri ne olabilir konusunda araştırmalar yaptık, Amman Küresel 
Gençlik Forumu üzerinde bir rapor hazırladık, savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirdik.”
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İlk günün ikinci oturumu UNHCR’dan (United Nations High Commissioner for 
Refugees) Irina Isomova’nın konuşması ile devam etmiştir. Konferansın gerçekleşmesinde 
katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür eden Isamov konferansa getirdikleri raporla 
aynı adı taşıyan “We believe in youth” yani “gençliğe inanıyoruz” başlığıyla sözlerine 
başlamıştır: 

“Sunumum konferansa getirdiğimiz raporla aynı başlığı taşıyor ‘gençliğe inanıyoruz’. Bu 
noktaya gelmemiz itiraf etmeliyim ki zaman aldı. Bir önceki konuşmada bahsedildiği gibi 
gençler erişkinliğe geçişte çok önemli dönemler geçiriyorlar, psikolojik ve bilişsel değişiklikler 
yaşıyorlar. Bu dönemde bir takım yeni sorumluluklar ve zorluklar ortaya çıkıyor. Özellikle 
15-24 yaş arası gençler karar verme süreçlerine tam olarak katılamıyorlar ve kendilerini, 
hayallerini tam anlamıyla ifade edemiyorlar ve kendi potansiyellerini gerçekleştiremiyorlar. 
Dolayısıyla gençleri entegre etmek ve onları korumak STK ve devlet kurumlarına tabi ki 
görevler düşüyor.” 

Mülteci gençlerin yetişkinliğe geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklardan ve bu süreçte STK 
ve kamu kuruluşlarına görev düştüğünü belirten Isomova sunumuna küresel süreçlerde 
yaşanan temel gelişmeler ve süreçlerle ilişkili olarak UNHCR’ın çalışmalarının hangi 
sorunlarla birlikte nasıl dönüştüğüne değinerek devam etmiştir.

“Çalışma yürüttüğümüz toplumlarda gençler geniş bir yer alıyor. Özellikle ülkelerinden 
edilmiş kişiler yeterince dikkat çekmiyor, haliyle haklarından yararlanamıyor. 2013 yılına 
kadar bu böyleydi. Ancak 2013’te küresel bir gözden geçirme gerçekleştirdi UNHCR, ve 
“Engagement with Displaced Youth” çalışması yapıldı. Burada ilgili nüfus grubuyla ilgili 
yeterli bilgi yoktu, politikalarımız da yoktu. Veriler şunları gösteriyordu çalışanların %70’i 
farklı sektörlerde koruma ve gençlerle çalışmışlardı ama küresel politika düzeyinde çalışan 
personel sayısı eksikliği söz konusuydu. Bu gözden geçirme çocuk koruması ve hayat üzerine 
politikalarımız tabi ki vardı. Ancak onların spesifik sorunlarına değinmiyordu.” 

Isomova konuşmasının geri kalanında UNHCR’ın bu söz konusu eksiklikleri de 
gidermeyi hedefleyen, 2014’ten itibaren yaptığı çalışmalardan söz etmiştir. Bunlardan 
ilki konferans süresince bahsedilen iyi örneklerden biri olarak sayabileceğimiz Gençlik 
Girişim Fonu’dur: 

“2014’te Gençlik İnisiyatif Girişim Fonu oluşturuldu. Bu konferans kapsamında iyi 
uygulamalara örnek gösterilebilir. Sahada 3 yıldır etkin şekilde uygulanıyor. Bu fon çok büyük 

Irina Isomova 
UNHCR “‘Gençliğe inanıyoruz’. Bu noktaya gelmemiz itiraf 

etmeliyim ki zaman aldı. (…) Gençlere de eşit bir ses 
verilmesi konusunda UNCHR gençlerin koruma alanında 
aktör olmasının önemini anladı, gençlerin koruma aktörü 
olarak yer verilmesi gereğinin farkına vardı.”
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bir finansala sahip değil ancak çok önemli bir girişim, çünkü çalıştığımız genç insanların 
kapasiteleri üzerinde yükseliyor. Gençlere kendi toplumlarında kapasitelerini geliştirecek 
olanaklar sağlıyor, gençlere ihtiyaç duydukları fırsatları verecek ve onları koruma alanında rol 
aldıracak birtakım düzenlemelere yer veriyordu. Bu fon UNHCR tarafından 2014’ten beri 
destekleniyor ve dünyanın neredeyse her yerinde uygulandığını söyleyebilirim. Fon şimdiye kadar 
62 girişime destek verdi. Ürdün, Lübnan, Irak ve bu sene Türkiye’de girişimler desteklendi. 
Genç insanlara kendi potansiyellerini gerçekleştirmek için beceriler sunuyor.” 

Bir diğer UNHCR etkinliği ise WIC (Women, Infants, and Children) ile birlikte 
düzenlenen Gençlik Küresel İstişaresi, Isomova söz konusu etkinliğe şöyle değinmiştir: 

“2015’te Küresel Gençlik ve Mülteci İstişaresi (Global Refugee Youth Consultations) 
düzenlendi farklı ülkelerden 2500 kadar genç katıldı. Burada dört ana amaç vardı: 
Birincisi genç mültecilerin katılımcı paydaşlarla diyaloglara katılması, mikro ve makro 
düzeyde diyaloğa katılmalarıydı. İkincisi gençlerin yerel, ulusal, bölgesel ve küresel gençlik 
ağlarına katılmalarını sağlamak. Üçüncüsü, genç mültecilere liderlik becerileri kazandıracak 
destekleyici eğitimler düzenlemek ve güçlendirecek fırsatlar tanımak. Dördüncüsü ise 
istişarelerden sonuçlar yani yayınlar ve raporlar çıkarmak. Her ülkenin bağlamı kendisine 
özgüydü, 24 ülkeden gençler katıldı.  Mülteciler ve ev sahibi gençler, bir takım spesifik 
sorunları tartıştılar. Gençler süreçte yaşadıkları zorlukları tanımladılar. Bu zorluklar 
arasında kimlik, yasal tanınma ve birtakım belgelere erişim, eğitimde karşılaşılan xenophobi 
(yabancı düşmanlığı), kültür çatışması, kendi becerilerini geliştirebilmeleri, iş imkanlarına 
erişim ve iş fırsatlarını değerlendirebilmek, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği, ki 
özellikle de bu son konu LGBTİ gençler arasında dile getirildi.” 

İstişarenin sonuçlarına da değinen Isomova: “Bu istişare sonucu mülteci gençlik için 7 
ana eylem planı ortaya çıktı: Gelecekte yapılacak çalışmalar için çerçeve çiziyor. Gençlerin 
potansiyellerini geliştirme; gençlerin katılımını desteklemek; bilgi paylaşımını arttırma ve 
barışı sağlama konusunda rol almada destekleme;  buna dair verileri toplama ve ortaya 
koymayı hedef olarak belirlemiştir.” diye aktarmıştır.

Isomova son olarak Youth Compact faaliyetlerinden ve UNHCR’ın konuya yönelik 
güncel yaklaşımından bahsetmiştir: “Youth Compact üzerinden kısaca bahsetmek isterim. 
Hükümetler, Birleşmiş Milletler ve kırktan fazla insani yardım kuruluşu gibi paydaşlarından 
oluşuyor. İnsani yardım alanında her noktada rol almak üzerinde duruluyor. Yaş grupları 
ve cinsiyete göre dağılım ortaya koyma konusunda etkin rol oymuyor. Her sene katılımcı 
ülkelerin bir araya geldiği toplantı düzenleniyor. 2016 yılında ‘Executive Committee 
(EXCom) Conclusion on Youth’ ile ortaya konan hedeflerde öne çıkan noktalar şunlardı: 
liderliğe odaklanan programlara odaklanmak, kız çocukların ve kadınların katılımını 
sağlamak, ulusal gençlik ağlarıyla çalışmak, eğitim ve bir takım beceri geliştirici faaliyetlerin 
oluşturulması, ülkesiz ve devletsiz kalan gençlerin bu süreçlere dahil edilmesi gerektiğinin 
altı çizildi.  Gençlere de eşit bir ses verilmesi konusunda UNCHR gençlerin koruma 
alanında aktör olmasının önemini anladı, gençlerin koruma aktörü olarak yer verilmesi 
gereğinin farkına vardı. Gençlerin bu alanda güçlendirilmesi, spesifik uygulama modelleri 
ile birlikte gençlerin dahil edilmesi kararı alındı.” Isomova konuşmasına tüm paydaşlara 
teşekkürlerini ileterek son vermiştir.
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Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Erdoğan “Türkiye ve Suriye Krizi” adlı 
sunumuna, mülteci statüsü ve geçici koruma statüsü gibi yasal statülere dair kavramsal bir 
arka plan çizerek başlamıştır. Sunumunda Türkiye’deki Suriyelilerin karşılaştıkları mevcut 
sorunları tanımlarken istatistiklere de değindi. Erdoğan, Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
mülteci gençleri tanımlarken sıfır ve üzeri yaş üzerinden planlama yapılmasının gerekliliğini 
vurgulamıştır: “Nüfus dağılımına baktığımızda 19-24 yaş baz alırsak %60’ı kadın ve erkek 
olarak bulunuyor. Yeni doğmuş çocukları da hesaba katmak ve onları da kapsayacak politikalar 
geliştirmek zorunluluğundayız. Suriyeli nüfusun geri dönmesi 12 yılı alacak, bu nedenle şimdi 
çocuk olan mülteciler önümüzdeki yıllarda birlikte yaşadığımız gençler olacak. Kemal Kirişci 
dedi. Hemen pansuman yapıp geçmek değil, kalıcı çözümler bulmak durumundayız. Biz 1 
milyon gence insan olmaktan kaynaklanan hakları sağlayabiliyor muyuz?” 

Suriyeli gençlerin yaşadıkları başlıca sorunlara değinen Erdoğan, sorun alanlarını 
eğitim, istihdam, barınma, sosyal hizmetlere erişim ve psiko-sosyal sorunlar olmak 
üzere farklı başlıklar altında ele almıştır. İlk olarak eğitime katılımın düşük ve katılımda 
toplumsal cinsiyete dayalı bir eşitsizlik olduğunun altını çizen Erdoğan: “Geçici eğitim 
merkezlerinde (GEM) 400 bine yakın kişi eğitim almaktalar. Üniversitede yer alan 
Suriyeliler var. Üniversiteye baktığımızda Türkiye’de yanlış bir algı var. Sınavsız okuma 
diye bir şey yok, sınava girip yerleşmek zorundalar. 15.000 üniversite öğrencisi var. Bunların 
sadece 5000’i kadın. Ciddi bir cinsiyet uçurumu söz konusu. İç savaş öncesi Suriye’de okula 
erişim oranları çok yüksekti. Bu ne demek oluyor: eskiden okulda olan gençler şu an başka 
sorumluluklar altında yer alıyor.” diyerek konuya dikkat çekmiştir. Gençler arasında başka 
sorumluluklar alma neticesinde eğitime katılma oranının düşük olmasının nedenlerine 
de değinen Erdoğan başta eğitimin fırsat maliyeti olmak üzere diğer yapısal sorunlara 
da değinmiştir: “Maddi sorunlar eğitime erişimi engelliyor. Eğitim hakkından faydalanmak 
için kayıtlı (mülteci, geçici koruma) statüde olmak lazım. %15’lik bir kısım ise kayıt dışı.  
Ayrıca orta ve yüksek öğretime kayıt için diplomalarını sağlamak zorundalar, yoksa denklik 
sınavına girmeliler. Bunun haricinde müfredat sorunu var: Libya müfredatına geçildi ancak 
sorun devam ediyor, Arapça eğitim verecek öğretmen yok, okulların kapasite sorunu söz 
konusu. Yeni müfredat geliştirmek gerekiyor. Eğitimin bir de bir fırsat maliyeti var: çalışmak 
ya da evlenmek. Bu çocuğu okula mı gönderecek yoksa işe mi? Okul yerine işe yollamayı tercih 
ediyor. Eğer ki bu çocuk kız ise evlilik ortaya çıkıyor, dolayısıyla çocuklar okulu bırakıyor.” 

Gençleri ilgilendiren bir diğer sorun alanı ise istihdam ve çalışma hayatına katılma:

“Sadece 6000 kişi çalışma izni alıyor. Yasal düzenleme teknik olarak çalışmıyor. Bu kayıt dışı 

Doç. Dr. Emre Erdoğan
Bilgi Üniversitesi  “Geri dönüş en az 12 yıl alacak o yüzden yeni doğanları 

da genç olarak tanımlamamız lazım. Biz 1 milyon gence 
insan olmaktan kaynaklanan hakları sağlayabiliyor 
muyuz? Bu iş devletlere bırakılmayacak kadar önemli bir 
iş. Uluslararası iş birlikleri ile çözülecek bir şey.”
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istihdama neden oluyor. Ücretler düşünülemeyecek kadar düşük, patron maaşını gasp ediyor, 
güvenliksiz işlerde çalıştırıyor… Çünkü Türkiye vatandaşlarına yaptıramadıkları işleri onlara 
yaptırıyorlar. Vasıfsız işler konusunda yerelde ciddi bir rekabet ortaya çıkarıyor. Bu da Adana, 
Urfa, Kilis’te bu da tahammülsüzlüğü doğuruyor.  İşsizliği artıran bir unsur olarak görülüyor 
ve toplumsal gerilime yol açıyor. Bu da sosyal uyumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.” 

Türkiye’de mültecilere ilişkin veri bulunmaması sorununa da değinen Erdoğan: “Bu 
konuyla ilgili, çok fazla araştırma maalesef yok. Suriyelileri tespit eden bir veri bulunmuyor: 
Hayata Destek Derneği ve bazı STK’ların ihtiyaç analizleri var. Bu nedenle, İNGEV’in 
(İnsani Gelişme Vakfı) (Genç Mülteciler Raporu’nda ele alınan)1 378 kişiyle gerçekleştirilen 
araştırması önemli” dedi ve araştırma sonuçlarına dayanan bulguları paylaştı. “Çoğunluğu 
güvencesiz ve sigortasız çalışıyor, ev kadınları ev kızları var, kadınların büyük kısmı evde 
oturuyor. Sonuç: yoksulluk.” demiştir.  Yoksulluk genç mülteciler için önemli bir sorun 
alanıdır. Erdoğan yoksulluk ile birlikte bariz bir barınma sorunu yaşandığına da dikkat 
çekmiştir: “Antep, Urfa, Adana gibi illerde çöküntü mahallelerinde oturuyorlar. Terkedilmiş, 
boşaltılmış mahallelerde fahiş kiralar ödeniyor.  Yerel halk komşu olarak Suriyeli istemiyor, 
İstanbul fiyatlarına kiraya veriyorlar. Çöküntü mahallelerinde yaşayan çocukların gidecek 
bir yere ihtiyaçları var. Burası suçun yoğun olduğu yerler ve çocukların burada, bu ortamda 
suçtan uzak durması zor oluyor. Bu nedenle TOG gibi toplum merkezi çalışmaları çok 
önemli.. Çocuklara gidecek alternatif mekanlar gerekiyor.”

Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişimde öne çıkan sorunlara da değinen 
Erdoğan: “Genç arkadaşımızın bahsettiği gibi Suriyeli olduğu için dışlama sebebiyle kendini 
rahat hissetmiyor. Sağlık hakkı var ancak bu hakkından istifade edemiyor. Nereye gideceğini 
bilmiyor, gitse dilden dolayı derdini anlatamıyor. Anlatsa bazı doktorlar ilgilenmek istemiyor. 
Gönüllülerin rolü burada önemli.” diye belirtmiştir. Öğretim üyesi ayrıca, haklarından 
faydalanamayan, yoksulluk ve yoksunluk yaşayan mülteci gençler için depresyonun da 
çok önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizmiş ve “Sonuç: Depresyon ve yoksunluk. 
Burada UNICEF’in kullandığı ‘kayıp kuşak’ terimini kullanmak istiyorum. Bir kuşağı 
kaybetmeye doğru hızla gidiyoruz.” diyerek uyarmıştır.

Konuşmasına STK’ların bu kalıcı kriz dönemi için çözüm olup olamayacağını sorgulayarak 
son veren Erdoğan görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Bu konuda çalışan STK sayısı bilinmiyor, 
uzman personel, çalışan sayısı bilinmiyor. STK kapasitesi sınırlı. Yabancı dil sorunu var ve 
proje uygulamaları konusunda deneyim yok, kaynak yok ve kaynak bulmak iyice zorlaştı. 
Yerli STK’lar arası koordinasyon yok. Devlet ile yerli STK’lar arasındaki iş birliği güçlü değil. 
Uluslararası kuruluşların çalışma koşulları zorlaştı. Bölgedeki güvenlik kaygıları nedeniyle bu 
kuruluşlar rahat çalışamıyor. Devlet kontrolü altında bir sivil toplum var. Son raporumuzdan 
bir cümle paylaşmak isterim. ‘Bu iş devletlere bırakılmayacak kadar önemli bir iş.’ Uluslararası 
iş birlikleri ile çözülebilecek bir şey. Birkaç hükümetin güvenlik kaygılarına bırakılamayacak 
kadar önemli bir konu. Çocuk hakları gibi ‘mülteci hakları’ndan bahsetmeliyiz.” diyerek 
konuşmasını sonlandırmıştır.

1- goo.gl/zNW8ZW
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Altı çizilen konular: 

Mültecilere dair veri yetersizliği sorunu ve veri toplamanın önemi

Mülteci genç kızların kırılgan konumu, erken evlilikler, okuldan kopma, vb. sorunların 
yaygınlığı

Gençlerin haklarından haberdar olmamaları

Youth Compact ve mülteci gençler için önemi

Gençlerin insani krizlerde aktör olarak yer alma potansiyeli

Çöküntü mahallelerinde yaşayan çocukların gidecek bir yere ihtiyaçları olması. Suça 
karışma, sağlık sorunları, kırılganlık, hatta ölüm gibi risklerle karşı karşıya kalan çocuk 
ve gençler için toplum merkezleri çok önemli. 

Mültecilerin sosyal hizmetlere erişiminde çeşitli sorunların olması. Dil sorunları 
yüzünden sağlık hizmetlerine erişememeleri. Mültecilere sağlanan sağlık hakları olmasına 
rağmen kazanılmış haklarından istifade edememeleri. Bu konuda destekler verilmesi için 
gönüllülerin rolü önemli görülmekte.

Öneriler:

Suriye halkının barışa geçildikten sonra geri dönmesinin en az 12 yıl sürmesi öngörülüyor. 
Kalıcı çözümler düşünülmeli ve sorunların çözülmesi gerekli. Bunların başında sağlık 
hizmetleri ile ilgili sorunların giderilmesi ve barınma sağlanması geliyor. Türkiye’nin 
düşünmesi gereken ise 1 milyon insana (Suriyeli gençlere) insan ya da mülteci olmaya 
dayalı hakları ne kadar sağlandığı. Sadece acil sorunları çözmekle kalmayıp, kriz dönemi 
acil görülmeyen ama önemli olan diğer sorunlara da kalıcı çözümler bulmak gerekli. 1 
milyon insana haklarını sağlayabildiğimizden emin olmak gerekli. 

Genç mültecilere yönelik çalışmalarda yeni doğmuş çocukları da hesaba katmak ve 
onları da kapsayacak politikalar geliştirmek gerekli. En az 12 yıllık süreçte yeni doğanlar 
da çocuk/genç kategorisine girmiş olacaklar.

Arapça konuşan öğretmenlerin sayısını artırmak ve yeni müfredat geliştirmek gerekli. 

TOG Gençlik Merkezleri gibi toplum merkezleri açılmalı. Özellikle mülteci çocuklar 
için gidebilecekleri alternatif mekanlar gerekiyor.

Yoksullukla mücadele stratejisi gerekli

Mülteci olmaktan dolayı hak ettikleri yardımlar, haklar var; ancak alamıyorlar. Almaları 
için bilgilendirme ve destek mekanizmaları gerekli.
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Oturumda ilk söz alan UNFPA Türkiye’de üreme sağlığı program koordinatörü Gökhan 
Yıldırımkaya olmuştur. Ana-çocuk sağlığı, mevsimlik geçici tarım işçiliği, HIV/ AIDS 
gibi farklı alanlarda çalışma deneyimi olan Yıldırımkaya “Sağlık hizmetleri ve gençler 
deyince mültecilik konusundan bağımsız olarak çok sorun yumağı olan ve çözüm bekleyen 
bir alan zaten.” diyerek konuşmasına başladı ve bazı istatistiklere değinmiştir: “Kriz, 
çatışma, göç, olağandışı durum dediğimizde 65 milyon kişiden ve bunun 3’te 2’lik kısmının 
gençlerden oluştuğunu biliyoruz. Her 7 kişiden 1’i bir barışın olmadığı, kırılgan bir çatışma 
bölgesi içinde yaşıyor ve bunun 3’te 1’i gençten oluşuyor.” 

Konuşmasında insani krizlerde gençler özelinde ölüm ve can kaybı sebebiyle ortaya çıkan 
ihtiyaçların ön plana çıktığını vurgulayan Yıldırımkaya gençler açısından ihtiyaçların aslında 
oldukça çeşitlendiğine dikkat çekmiştir. Göçmen genç olmanın ise başta sağlık hizmetleri 
olmak üzere bu çeşitli sorunlara dönük ihtiyaçlara erişimde sorun yaşattığını ifade etmiştir: 

“Sağlık perspektifinden baktığımızda yemek, su, barınma güvenlik gibi konular 
önceliklendirilmiş oluyor, ya olağanüstü durumlarda genç olursanız? Olağanüstü koşullar 
altında bireylerin güvenli ve olumlu bir bağlamdan kopması beraberinde bu gruplara 
yönelik sağlıklı beslenme ruhsal sorunlar, öz bakım desteği ihtiyacı, enfeksiyonlar, şiddete 
bağlı fiziksel ve ruhsal sorunlar, kendi dilinde hizmetlere erişememe gibi sorunları ortaya 
çıkıyor. Genç bir insanın kendini ifade etmesi, kendi mahremiyetine saygılı hizmet alması 
bir hakken ve bu her genç için bir sorunken, göçmen bir genci düşündüğümüzde çok daha 
zor bir boyuta taşınıyor. Çünkü genci odak alan bir yapı yok.”

Suriyeli gençlerin Türkiyeli gençlere nazaran sağlık sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya 
olduğunu belirten Yıldırımkaya: “Hatay’da yapılan bir araştırmada her 5 Suriyeli gençten 
4’ü kendisini ciddi sağlık sorunları ile iç içe görüyor. Bu Türkiyeli gençlere uygulansa 5’te 1’i 
geçmezken, göçmen gençlerde durum çok farklı. Sağlık sunumu bu nedenle ihtiyacı özelleşmiş 
kesimlere yönelik hak temelli bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
temelli yaklaşım sergilenmelidir.” demiştir.

Mültecilerin sağlık sorunlarının uluslar üstü bir mesele olduğunu vurgulayan UNFPA 
temsilcisi, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 
bulunan özellikle şu hedeflere dikkat çekmiştir: “bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini 
ve herkesin her yaşta refahını sağlamak; ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri önlemek, eşit 
hizmetler sunmak ve herkesin adalete ve barışa erişimini sağlamak” odaklı uygulamaların 
yapılmasının önemine değinmiştir.

“Genç bir insanın kendini ifade etmesi, kendi 
mahremiyetine saygılı hizmet alması bir hak iken, 
göçmen bir genci düşündüğümüzde çok daha zor bir 
boyuta taşınıyor. Çünkü genci odak alan bir yapı yok.”

Gökhan Yıldırımkaya
UNFPA, Türkiye

Konusma Özetleri:



Türkiye’de mültecilerin dayanıklılığının artması için Türkiye odaklı bir yerel planın 
öneminden söz etti ve 3RP- Göçmen Dayanıklılık Planı (2017-2018)’na da değinmiştir. 
3RP kapsamında Türkiye Sağlık Sektörü Stratejik Planına göre öncelikli gruplar 
içerisinde yoksul ve yoksun bireyler, kronik hastalığı olanlar, engelliler ve yalnız yaşayan 
bireylerin yanı sıra genç insanlar, adölesanlar ve Genç kızlar, üreme çağında olanlar, 6 
yaşından küçük çocuklar, psiko-sosyal Destek gereksinimi olanlar, HIV ile yaşayanlar ve 
LGBTI bireylerin de yer aldığının altını çizmiştir. 

Mültecilerin acil sağlık hizmetlerine ulaşabildiğini ancak birinci basamak sağlık 
hizmetlerine geldiklerinde burada mahremiyeti ve danışmanlık sağlayan hizmetlere 
erişmesinin güçleştiğini, zaten gençleri odağa alan bir birinci basamak sağlık 
hizmetlerinden söz edilemeyeceğini, buradan hizmet almaya gelen biri hele bir de 
mülteci bir genç ise işlerin hepten zorlaştığının özellikle altını çizdi. Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinde toplumda hassas grupları ve toplumsal cinsiyet odaklı farklılıkları 
gözeten hizmetler sunmanın elzem olduğuna değinen Yıldırımkaya birinci, ikinci 
üçüncü basamak sağlık hizmetleri ayrımı göstermeden hizmet kapasitesinin artırılması 
gerektiğini çünkü hizmetlerin yetmediğini, özellikle kitler, kontraseptif malzemelerin 
erişime açık hale gelmesi gerektiğini söylemiştir. Sağlık hizmetlerinin gençlerin özelleşmiş 
ihtiyaçlarını karşılaması için düzenlemelerin yapılması gerektiğini de vurgulamıştır. 
UNFPA’in geleceğe dair önerilerinde ise dikkat çeken noktalar şunlardır.

İlki daha önceki konuşmacıların da bahsettiği üzere mültecilere ilişkin verilerin 
bulunmayışının hizmetleri ihtiyaçları tahmin ederek vermeye sebep olmasıdır. 
Yıldırımkaya bu soruna şöyle değildi: “Hizmetleri yaparken öncelikle neyin ne olduğunu 
anlamak için saha çalışması yapmak gerek. Mülteci gençlerin sağlık ihtiyacı nedir? bunu 
bilmek lazım. Şu an süreç biraz el yordamıyla ilerliyor.” Ayrıca mültecilere yönelik 
araştırma yapmaya dair yasal izinlerin zor verilmesi ya da hiç olmaması ile yapılan mevcut 
çalışmaların yayınlanmaması da bu sorunu artıran etkenlerden olarak ifade edilmiştir. 
UNFPA’den Yıldırımkaya’nın bir diğer önerisi ise gençlerin hizmetlerin sağlanması, 
verilme şekli ve yaygınlaşması konularında dahil olmasının gerekliliğidir. Ayrıca 
okullarda özellikle 8. ve 9. sınıflarda üreme sağlığının sadece “kırıntıları” olduğunu, daha 
kapsamlı eğitim modüllerine ihtiyaç duyulduğunun, üreme sağlığı konusunda formal ve 
informal eğitimlerin olmasının ve gençlerin göçmen olup olmadığına bakmaksızın bu 
eğitimlerin verilmesinin gerekliliğinin önemini vurgulamıştır. Üreme sağlığı eğitimleri 
haricinde sağlık hizmetleri kapsamında mülteci gençlere yönelik psikososyal desteklerin 
verilmesinin ve gençler için ayrımcılık ve dışlamadan uzak ortamlar sağlamanın 
oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. Konuşmasının sonunda bahsi geçen önemli 
önerileri sıralayan Yıldırımkaya konuşmasını “Gençlik çalışmaları alanında sınırların 
ve sınırlamaların ötesinde adanmışlığı, öncülüğü, katkıları adına varlığı önünde saygı ve 
teşekkür ile eğildiğim BULUT ÖNCÜ ADINA...” sözleriyle bitirirken Öncü’yü anmayı 
ihmal etmemiştir.
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Zeliha Ünaldı konuşmasında insani krizlerde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin 
ve analizinin önemine değinmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin amacı, 
kimseyi geride bırakmamak olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir insan 
hakkı olduğunu belirten Ünaldı, toplumsal cinsiyet meselesinin kadınları ve LGBTİ 
bireyleri geride bırakmamak için kriz dönemlerinde de göz ardı edilemeyecek kadar 
önemli olduğuna dikkat çekmiştir. “insani krizlerinden etkilenen kadınlar kız çocukları 
ve gençler en çok etkileniyorlar. Kronik açlık çeken nüfusun %60’ını kadın ve kız çocukları 
oluşturuyor. Çatışma durumlarında en çok erkekler ölüyorlar ancak burada kaçırdığımız 
nokta kadınların, LGBTİİ bireylerin maruz kaldığı şiddetin toplumsal cinsiyet temelli bir 
şiddet olmasıdır.”

İnsani yardım çalışanlarının önünde iki yol olduğunu belirten Ünaldı, bunları var olan 
eşitsiz durumlar içerisinde insanların yaşamasını sağlamak ya da müdahalelerimizin 
daha eşitlikçi yapılara temel oluşturmasına katkıda bulunmak olarak özetlemiştir. 

Kadınların toplumsal alanda her düzeyde karar mekanizmalarına katılımının düşük 
olduğu gibi kamp ortamlarında da düşük olduğunu belirtiyor: “Kaynakların eşit 
dağılmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 299 muhtardan 44 tanesi kamplarda kadın muhtarmış. 
Yönetim ve katılımda kadın bu alanda da görünmez.” diyor. Ünaldı’nın toplumsal cinsiyet 
meselesinde altını çizdiği bir diğer önemli nokta ise kriz döneminde bu rollerin değişime 
uğraması: “Krizler toplumsal cinsiyet rollerini değiştirir. Krizler olduğunda kadın öne çıkar. 
Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünü bu ortamda sürdürmek farklı pratiklere neden 
oluyor ki bunlar gözden kaçabiliyor. Örneğin deprem bölgesinde tandır için hasarlı eve 
girenler kadınlar... Örneğin kriz öncesi kız ve erkek çocukların okullaşma oranları birbirine 
yakınken kriz sonrası bu fark açılıyor.”

Ünaldı kriz dönemlerinde yapılan müdahalelerin daha eşitlikçi yapılara temel oluşturması 
için varsayımlarla hareket etmemek gerektiğini, araştırmalara ve politika geliştirmelere 
toplumsal cinsiyet perspektifi dahil edilmesinin elzem olduğunu vurgulamaktadır. 
Kriz dönemlerinde sadece hassas grupların hizmetlere erişimini sağlamanın yeterli 
olmadığını, özellikle kadın ve kız çocukların erişimini artırmak değil, hizmetin de bu 
gruplara erişiminin de son derece önemli olduğunu da eklemiştir.

İnsani krizlerde toplumsal cinsiyet analizinin özel ihtiyaçların ve eşitsizlik durumlarının 
belirlenmesi için önemli bir araç olduğunu belirten Ünaldı insani krizlerde toplumsal 

Zeliha Ünaldı
Birleşmiş Milletler Mukim 
Koordinatörü ve Toplumsal 
Cinsiyet Uzmanı

“Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri kısa sürede normale 
döndürmek, afet müdahale planı hedefidir. Ancak bunu 
yaparken, toplumsal cinsiyetimizin fırsatlarımızı, erişimimizi 
ve ihtiyaçlarımızı şekillendirdiğini bilmek gereklidir.”
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cinsiyet analizinde hangi göstergelere bakılması gerektiğini ise şu şekilde özetlemiştir: 
“Kalkınma çalışmalarında: Kim ne yapar? Kim neye karar verir? Genç kadınlar neye karar 
verir? Ne zaman ve nasıl karar verir? Gıdaya erişime kim ne zaman ve nasıl erişiyor? Gibi 
göstergelere bakılır. İnsani krizlerde ise etkilenenler kimler? Kim nasıl etkilendi? Kimin neye 
erişimi var? karar alma mekanizmalarına ve hizmetlere erişimin önündeki engeller neler? 
Var olan beceriler ve kapasite varlıklar neler ve kimde? gibi sorulara yanıt vermek gerekli”. 
Bu göstergelerin insani krizlerde müdahaleye kimin biraz daha acil ihtiyaç duyduğunu 
bilmek için önemli olduğu vurgulayan Ünaldı toplumsal cinsiyet analizi perspektifinin 
bize kimi arkada bıraktığımıza dair veri sağladığını dile getirmiştir. 

Konuşmasının sonuna gelirken ikili yaklaşım önermiştir. Bu yaklaşıma göre hedef 
grubun pratik ihtiyaçlarına hizmet eden müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve toplumsal 
cinsiyet perspektifinin çeşitli araçlarla ana akımlaştırılması gereklidir. Uluslararası Göç 
Örgütü’nün (IOM) kampta yaşayan mülteci kadınların toplumsal cinsiyete dayalı iş 
bölümünü gözetmeden dönüştürücü çözümler öneren, pratik ve stratejik ihtiyaçları 
gözeten bir örnek olarak gösterdi ve sunumu video gösterimi ile sona ermiştir. 
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Dr. Gün Akı, sunumunda mülteci gençlerin sağlık alanında yaşadığı sorunlara ilişkin 
deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşmıştır. Dr. Akı savaşta kayıpların özellikle çocuklar ve 
gençler için sağlıklı ve güvenli ortama ulaşmalarını engellediğini belirtmiştir. Savaşta yaralanma, 
sakat kalma, ruhsal ve fiziki bozukluklar, yakınlarını kaybetme ve diğer kayıpların aynı zamanda 
stres nedeni olduğuna dikkat çekti yerinden edilmiş ve sürece direkt maruz kalan kişilerde 
anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun sıkça yaşandığını ifade etmiştir. Bu 
sorunların ise temel yaşam hakkını olumsuz yönde etkilediğini, ‘yaşamak’ demenin sağlığını 
sürdürmek ve güvende olmak anlamına geldiğini, genç mültecilerin kriz dönemlerinde özellikle 
bu konuda hassas gruplar olduğuna dikkat çekmiştir. 

Genç mültecilerin ihtiyaçları arasında beslenme, barınma, giyinme, hijyenik koşulların 
yanı sıra “Gelişme çağında olan gençler için geleceğini kurma, sosyalleşme de önemli 
ihtiyaçtır.” diyen Dr. Akı, ayrıca verilen desteklerin sağlanmasında hizmet alan kişilerin 
sosyal alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini, ayrım yapılmaksızın herkese insancıl 
barınma imkanları sağlanması gerektiğini söylemiştir. 

Dr. Akı hastanelerde tercüman ve danışma birimlerinin oluşturulması gerektiğini, 
tercümanların sağlık alanında eğitilmesi gerektiğini, özellikle sağlık terimlerini bilen, yol 
gösterici olarak nereye başvuracağını belirtebilen, bir hastanede işlerin nasıl işleyeceğini 
bilmesi gereken kişilerden oluşmasının önemli olduğunu söylemiştir. Özellikle de birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan bilgilendirme formlarının, onam formlarının 
ve yapılacak müdahalelerin içeriğini belirten dokümanların çevirisinin yapılması 
gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi sorunların giderilmesi için mültecilerin kaldığı 
yerlerde bilgilendirme yapılması gerektiğini genç mültecilere sağlıklı barınma ve kişisel 
başvuruya dayanmayan sağlık desteklerinin verilmesinin de önemli olduğunun altını çizmiştir.

Rastlanan önemli bir sorunun ise erken evlilikler ve özellikle 14-18 yaş arası gebelikler 
olduğunu hatırlatan Akı: “Doğumlarda sorunlar yaşanıyor. Ayrıca doğumdan 6 ay sonra yine 
gebelik yaygın. Doğum sıklığının da azaltılması gerekir. Kimliklerinin olmaması da müdahaleyi 
aksatan bir sorundur. Resmi evliliğin olmaması haklara erişimlerini engellemektedir. Erken yaş 
gebeliklerinin iyi takip edilmesi ve doğum sıklığının takip edilmesi gerekiyor. Kimlik olmadığı 
için takipleri yapılamıyor. Evli olup olmadığına bakmaksızın aile sağlığı hizmetlerine erişimi 
sağlanmalı” diye konuşmuştur. Son olarak ruh sağlığını tehdit eden unsurları ortadan 
kaldırmanın ve psiko-sosyal destek sağlayan faaliyetlerin çok önemli olduğuna değinen Dr. 
Akı, ruhsal bir sorun yaşayan gencin iş kazası geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, 
işverenlerin bu durumun pek farkında olmadığını yakın zamanda yanıkla sonuçlanan bir 
tinerle yanma vakasından söz ederek hatırlatmıştır.

Gün Akı
Tıp Doktoru, Türkiye

“Erken yaş gebeliklerinin iyi takip edilmesi ve doğum 
sıklığının takip edilmesi gerekiyor. Kimlik olmadığı için 
takipleri yapılamıyor. Evli olup olmadığına bakmaksızın aile 
sağlığı hizmetlerine erişimi sağlanmalı.”

Konusma Özetleri:



Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği yönetim kurulu üyesi Mahmut Akkaya konuşmasına 
alan savunuculuğu yaparken gençler için geliştirdikleri argümanları desteklemek için 
istatistiklerin değerli ve önemli olduğunu aynı zamanda gençlerin sesinin duyulmasına 
da yardımcı olduğunu dile getirerek ve konuşmasına Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
mülteciler ve gençler temel birkaç istatistikten bahsederek başlamıştır.

“İnsani krizlerden etkilenme derecesi farklı. Kırılgan gruplar: yalnız olanlar, gençler, 
çocuklar, okuryazar olmayanlar, engelliler, gibi farklı gruplardan oluşuyor. Ergenler ve genç 
kadınlar ise diğer kişilere göre daha kırılgan olarak tanımlanmakta. Gençler homojen değil 
kendi içinde heterojen bir yapıya sahiptir. HIV/ AIDS ile yaşayan genç mülteciler, LGBTİ 
mülteci gençler gibi… Bu nedenle kırılganlık seviyelerinin ve ihtiyaçlarının çeşitlendiği bir 
gruptan söz ediyoruz.” 

diye konuşan Akkaya gençlerin en sık karşılaştıkları sorunlara da değinmiştir.  Bu 
sorunlar arasında aile ve yaşam alanından kopma uzaklaşma, eğitimden kopma, sağlık 
hizmetlerinden faydalanmanın kesintiye uğraması, cinsel sağlık ve doğum ve aile 
planlaması konusunda ortaya çıkan problemler, şiddetin ve stresin olduğu bir ortama 
girmek, yetişkin sorumluluğunun üstlenilmesi özellikle de erken evlilik nedeniyle yetişkin 
sorumluluklarının üstlenilmesi olarak karşımıza çıktığını sıralamıştır. Kadınların yaşadığı 
ayrımcılık ve şiddet ile şiddetin devamında gelen psikolojik problemler, güvenli olmayan 
kürtaj, erken doğumların da yaygın sorunlar olduğuna değinen Akkaya genç kadınlarda 
özgüven eksikliği ve kendine güven konusunda sorun yaşama da öne çıkan konular olarak 
belirtmiştir. Bununla ilişkili olarak psikolojik sorunları da bu listeye eklemek gerektiğinin 
altını özellikle çizmiştir. Bunu “Günlük hayatın kesintiye uğraması ile boş zamanın artması 
ve ruhsal sorunlara yol açması. Yapacak bir şeyin olmaması kriz zamanlarında çok yaygın ve 
sorunlara yol açıyor.” diye açıklamıştır.

2015 yılında Hatay’da 251 mülteci ile yapılan çalışmaya değinen Akkaya: “Katılımcıların 
yarısından fazlası evli ve evlilerin yarısı bir çocuğa sahip. Her 5 gençten 4, sağlık durumunu 
kötü ya da çok kötü olarak dile getirmiş. Aslında bizim Türkiyeli gençlerle , Suriyeli gençlerin çok 
ortak sorunlarımız var. Gençlerin %94 HIV/AIDS’i duyduklarını söylüyor ancak kondomu bir 
korunma olarak bilenler sadece %5.9 oranında bir gruptur.” diye bilgilendirmiştir. Suriye’de 
Yemen’de olduğu gibi gençlerin insani krizlerden her zaman etkilendiğini, ama gençlerin 
potansiyelleri doldurulabilirse yine gençlerin bunu kapatmayı sağlayabilecek kapasiteye sahip 
olduklarını belirtti ve “gençler sürecin tamamında özne olarak rol almalıdır.” Konuşmasının 
sonuna gelirken Y-PEER’in TOG ile ortak yürüttüğü faaliyetlerden, akran eğitimleri ve 
“kendine iyi bak” kutu oyunundan söz eden Akkaya, gençlerin akran eğitmenleri olarak, 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi yaptığını, şimdilik Suriyeli gençlerle birlikte 3 tane 
eğitim gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.

Mahmut Akkaya
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği / 
Y-PEER Türkiye, Türkiye

“Gençler homojen bir grup değil kendi içinde 
heterojen bir yapıya sahiptir. HIV/ AIDS ile yaşayan 
genç mülteciler, LGBTİ mülteci gençler gibi… Bu 
nedenle kırılganlık seviyelerinin ve ihtiyaçlarının 
çeşitlendiği bir gruptan söz ediyoruz.”
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Altı çizilen konular:

Kriz alanında müdahaleye kimin biraz daha acil ihtiyaç duyduğunu bilmek önemli. 

Toplumsal cinsiyet analizi perspektifi bizi kimi arkada bıraktığımıza dair veri sağlıyor. 
Sağlık hizmetlerine sadece erişim yeterli değil, özellikle kadın ve kız çocukların erişimini 
artırmak değil, hizmetlerin de bu gruplara erişimi önemli. Gıda, vs. hizmetlere erişimde 
ne kadarı erkek ne kadar kadın bununla ilgili veri toplanmıyor. 

Toplumsal cinsiyet analizinde kalkınma çalışmalarında: Kim ne yapar? Kim neye karar 
verir? Genç kadınlar neye karar verir? Ne zaman ve nasıl? Gıdaya erişime kim ne zaman 
ve nasıl erişiyor? İnsani krizlerde ise  Etkilenenler kimler? Kim nasıl etkiendi? Kimin 
neye erişimi var? karar alma mekanizmalarına ve hizmetlere erişimin önündeki engeller 
neler? Var olan beceriler ve kapasite varlıklar neler ve kimde? Gibi soruların cevapları 
verilmeli

Hizmetler özel grupların özel ihtiyaçlarına uygun olmalı. 

Türkiye’de mültecilerin için sağlık yönetim bilişim sistemi yok. 

İyi örnek uygulamaları IOM-  IOM Uluslararası göç örgütü videosu- Pratik ve stratejik 
ihtiyaçları gözeten bir örnek olarak gösterdi. Erkek işi olarak görülen işleri yapan 
kadınların kampta kendileri için hem gelir hem de bir alan kazanması örneği verildi.

Öneriler:

1.2.3. basamak sağlık hizmetleri ayrımı göstermeden hizmetlerin ve kitler, kontraseptif 
malzemelerin mültecilerin erişimine açık hale getirilmesi gerekiyor.  Üreme sağlığı 
kitlerinin önceden hazırlığı, araçların temini gibi detayları içeren işlemler ve net 
politikalar tüm basamaklarda koordine edilmiş bir şekilde acil cevapta hazır olmalıdır.

Sağlık sunumu ihtiyacı özelleşmiş kesimlere yönelik hak temelli bir yaklaşımla 
gerçekleştirilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli yaklaşım sergilenmelidir. Genç 
kadın, HIV/ AIDS ile yaşayan gençler, LGBTİ genç mülteciler, vb. grupların ihtiyacına 
özel sağlık hizmetleri olmalı. Hassas gruplar (gençler, adolesanlar, LGBTI bireyler, HIV 
ile yaşayanlar, engelliler ve yerinden edilmiş nüfus)için politikalar oluşturulmalıdır.

Hizmetleri yaparken öncelikle neyin ne olduğunu anlamak için saha çalışması yapmak 
gerek. Mülteci gençlerin sağlık ihtiyacı nediri bilmek lazım. Şu an süre el yordamıyla 
ilerliyor. Veri eksikliği giderilmeli. Gençlerin sağlık bilgi ve hizmet ihtiyacını ortaya 
koyan temsil niteliği olan saha araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının paylaşılması 
gerekir.



Gençler mültecilere sağlanan çeşitli hizmetlerin sağlanması, verilme şekli, yaygınlaşması 
konularına dahil olmalı. Gençlerin yönetime katılımı desteklenmeli

Okullarda 8.9. sınıflarda üreme sağlığı konusu müfredeatta oldukça yetersiz. Formal 
ve informal eğitimler olmalı. Göçmen olup olmadığına bakmaksızın hem Suriyeli hem 
Türkiyeli gençlere bu eğitimler verilmeli.

Psikososyal destekler sağlanmalı. Psikososyal destek uygulamalarının yaygınlaştırılmalı

Ayrımcılık ve dışlamadan uzak ortamlar sağlanmalı

Gençlik Dostu Sağlık Hizmet Sunumunun yapılandırılmalı

Gençlere ergen sağlığı ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi ve eğtiminin yaşa uygun 
yapılandırılmalı

Kapsamlı sosyal uyum ve güçlendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi

Okul ve okul dışı destek ve akran programlarının varlığı artırılmalı

Bu alanda çalışan STK’ların güçlendirilmesi gerekli

Özelleşmiş sağlık ve destek ihtiyaçları olan genç insanlara yönelik hizmet sunum 
modelleri oluşturulmalı

Erken yaş gebeliklerinin iyi takip edilmesi ve doğum sıklığının takip edilmesi gerekiyor. 
Kimlik olmadığı için takipleri yapılamıyor. Evli olup olmadığına bakmaksızın aile sağlığı 
hizmetlerine erişimi sağlanmalı

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde belgelerin ve prosedürlerin çevirisinin yapılması

Sağlık alanındaki terimler hakkında bilgili, süreçleri iyi bilen, doğru yönlendirme 
yapabilen tercümanların yetiştirilmesi
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Oturum adı: Iyi Uygulama Sunumları: Saglık ve 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siddet

Moderatör: Ozan Çakmak, UNDP, Türkiye

Konusmacılar: Robert Thomson, Faros, Yunanistan

 Emine Kaya, TOG, Türkiye

 Manar Amro, Quest Scope Vakfı, Ürdün

Konferansın ilk “iyi örnekler” oturumunda genç mülteciler ile sağlık ve toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili gerçekleştirilen uygulama örneklerine yer verilmiştir. 
Panelde ilk sözü Yunanistan’da gerçekleştirilen “Boys on The Move” projesini anlatmak 
için Cinsel sağlık ve üreme sağlığı uzmanı ve gençlik çalışanı Robert Thomson almıştır.
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Thomson, Yunanistan’da yürüttükleri çalışmanın hedef kitlesinden bahsederek 
konuşmasına başlamıştır. Ülkelerinde yaşanan çatışma ortamı yoksulluk veya her 
ikisi birden yüzünden yerinden edilmiş, refakatsiz 18 yaş altı genç erkekleri ve erkek 
çocuklarını odağına alan çalışma bu gençlerin hayat becerileri geliştirmeyi hedefliyor. 
Thomson, çalışmanın hedef kitlesinin politik nedenlerden ötürü Yunanistan’da 
kalan Afganistan, İran, Irak, Suriye, Suriye’den gelen Kürtler ve Afrika ülkelerinden 
gelen, ülkelerindeki kriz ortamında aile desteğinden, sosyal temaslardan ve sağlık 
hizmetlerine erişimden muaf kalan çocuklar ve genç bireyler olduğunu dile getirmiştir. 
Bu gençlerin cinsel istismara, şiddete maruz kalmaya, HIV/AIDS gibi sorunlara açık 
olduğunu belirtmiştir. Thomson’ın belirttiği üzere, bu gençlerin bir kısmı yine politik 
nedenlerle geri dönmek zorundayken, bir kısmı Avrupa’nın başka ülkelerine devam 
etmek ve Yunanistan’da kalmak istemiyor. Gençlerin ülkelerine geri döndüklerinde ya 
da gidecekleri yerde kendilerine gerekecek becerilere sahip olmadıkları ve bu konuda 
beceri kazanmaları gerekliliğinin de altı çizilmiştir. Thomson bu genç erkeklerin en 
sık karşılaştıkları sorunlardan ve Yunanistan’da nasıl bir durumda olduklarından söz 
etmiştir. İnsan ticaretinin özellikle erkek çocuklarının ve genç erkeklerin karşılaştığı 
önemli bir risk olduğunu aynı zamanda cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalma 
durumunun yaygınlığından bahsetmiştir. Thomson, çocukların hayatta kalabilmek için 
seks ticareti döngüsüne girdiğine şu sözleriyle dikkat çekmiştir: “hayatta kalabilmek için 
cinsel ilişki döngüsüne giriyorlar. Bu bir döngü çünkü para için kendilerinden yaşça büyük 
erkeklerle cinsel ilişkiye giriyorlar. Bir kez bu döngüye girdiklerinde gidip kadınlardan seks 
hizmeti alıyorlar. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve veya ayrımcılığa maruz kalıyorlar. 
Cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyorlar.”. Bunun yanı sıra uyuşturucu trafiği 
ve madde bağımlılığı, organize suçlara ve çetelere katılma, erken evlilikler özellikle 
genç kızların rızası olmadan evlendirilmeleri de yaygın sorunlar olarak ifade edilmiştir. 
Erken evliliklerin konuşulması zor bir konu olduğun altını çizen Thomson, özellikle 
ekonomik olarak zorlu ve muhafazakar ülkelerden gelen çocukların bu sorunla yüzyüze 
kaldığını söylemiştir. Genç ve mülteci olmanın en kırılgan hallerini yaşayan bu çocuklar 
hakkında biraz daha bilgi veren Thomson, bu çocuklar için yapılması gerekenlere dair 
görüşlerini de şöyle paylaşmıştır: “Bu çocukların çoğu hiç okula gitmemiş, daha önce hiç 
seks hakkında konuşmamış, hiç cinsel ilişkiye girmemiş ve dünya hakkında pek bilgileri 
yok. Bu genç erkeklerin geride kaldıkları akranlarla aynı seviyeye ulaşması amaçlanıyor. Ve 
bu çocuklar hareket halindeler bu yüzden hayat becerileri kazandıracak basit ve kısa süreli 
bir program olmalı. Çünkü bu erkek çocuklar bir ülkeden bir ülkeye hareket halindeler, 
otostopla Afganistan’dan İsveç’e gitmeye çalışıyorlar ve Yunanistan’da da kısa süre kalıyorlar.” 

Robert Thomson
UNFPA & Faros Yunanistan

“Refakatsiz ve yerinden edilmiş genç 
erkeklerin gerisinde kaldıkları akranlarıyla 
aynı seviyeye ulaşması amaçlanıyor. Ve 
bu çocuklar hareket halindeler bu yüzden 
hayat becerileri kazandıracak basit ve kısa 
süreli bir program olmalı.”
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Thomson uyguladıkları program hakkında detaylı bilgi vermeye geçmeden önce linkten 
ulaşabileceğiniz, gençler için hazırlanmış tanıtım videosu izletmiştir.2

Hareket halindeki refakatsiz genç erkeklere yönelik hayatta kalma becerileri sağlayan 
bu program 10 aşamalı bir program ve 4 modülden oluşmakta olduğunu belirtmiştir. 
Thomson’ın ifade ettiği ve sunumunda paylaştığı üzere programın 4 modülü ve 10 
aşaması aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

“Boys on the Move” Aşamalı Öğrenme Programı: Adım adım (10 adım)

2- Arapça için: goo.gl/14Wbbt ; İngilizce için: goo.gl/zhB45i

Modül Tema Aşama Amaç

Kişisel gelişim 1. Sağlık 
2. Duygular 
3. Uyum

“Kendini bil ve anla”

Kişiler arası ilişkileri 
geliştirme

4. Cinsellik
5. İlişkiler
6. İletişim

“Başkalarını anla”

İnteraktif bağımsızlık 7. Kültür
8. Planlama
9. Parasal konular

“Toplumu öğren ve anla”

Değerlerin açıklık kazanması 10. Bağlantılar “Büyük resme odaklan”

Thomson konuşmasında bu program kapsamında kullanılan metodolojiden de 
söz etmiştir. Program 5 aktif öğrenme yöntemi içermektedir bunlar: Eğlenerek ve 
yaparak, deneyerek öğrenme; bilgilendirici içerikleri izleme; ilgili konuları sorgulayarak 
değerlendirme; yeterlilik egzersizleri ile uygulama; kendini yansıtmak için düşüncelerini 
ifade etme olarak özetlenmiştir. Thomson program kapsamında kullanılan ve bu yöntemi 
kullanan eğitim dokümanından bir örnek paylaşmıştır.

“Boys on the Move” Aşamalı Öğrenme Programı eğitimlerine katılan genç erkekler 
ve erkek çocuklarına 10 aşamayı tamamladıklarına sertifika verildiği, Thomson’ın 
sunumunda bahsettiği üzere programa katılan gençlerin fark edilmiş olmaktan 
memnun olduğu, amaç odaklı ve basit ama işe yarar beceriler kazandırmasının gençler 
için motivasyon kaynağı olduğu, aynı zamanda programın gençleri istismar, şiddet ve 
organize suçlardan uzak tutma alanı sağladığı da ifade edilmiştir.

Konuşmasının sonunda Faros ve Yunanistan gönüllüleri ile yaptıkları bu programı, 
gelecek dönem Yunanistan’ın tümüne yaymak istediklerini ve bütün göç rotasındaki 
mültecilere uygulamak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca programın resmi nakit transferi 
politikası ve fonlama ile kaynak aktarımı süreçlerine entegre etmenin yollarını 
araştırdıklarını da konuşmasına eklemiştir. Konferansın tüm paydaşlarına teşekkür 
ederek konuşmasını sonlandırmıştır.
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Son oturumun ikinci konuşması ise Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan program 
koordinatörü Emine Kaya tarafından gerçekleştirilmiştir. TOG’un UNFPA ortaklığıyla 
yürüttüğü genç mültecileri ve yerelinde yaşayan gençlere yönelik bir güçlendirme projesi 
olan Genç Mültecileri Destekleme Projesi’nden bahseden Kaya bu kapsamda, TOG’un 
Ankara, Diyarbakır, Hatay ve Kırıkhan’daki merkezleri ve burada yapılan çalışmaları 
konu edinerek genç dostu sağlık hizmetleri modellerinden bahsetmiştir.

Sürecin en başında bir ihtiyaç analizi ile başladıkları ve çok paydaşlı, ihtiyaçlar 
doğrultusunda faaliyetler düzenlemeye özen gösterdiklerini belirtmiştir. Konuşmasında 
TOG’un söz konusu illerde merkez içi ve merkez dışında yaptıkları çalışmalardan söz 
etti. 

Gençlik merkezleri aracılığıyla genç dostu alanlar yaratmak; gençlerin kendilerini ifade 
edebildikleri ve karar alma mekanizmalarına dahil oldukları, aynı zamanda toplumsal 
cinsiyet eşitliği perspektifi ile çalışmalar yapılan alanlardır. Gençlik merkezlerinin yanı 
sıra kadın ve genç kızlara yönelik güvenli alanlar oluşturma amacıyla Genç Dostu 
Sağlık Hizmet Birimi kurulduğunu anlatan Kaya, bu birimin de çok dilli bir merkez 
olduğundan, psikolog ve sağlık personelleri aracılığıyla bilgilendirme, danışmanlık ve 
ikinci basamak sağlık hizmetlerine yönlendirme, farkındalık seminerleri, doğum takibi 
ve enfeksiyonlar, yeni doğan sağlığına yönelik bilgilendirme hizmetleri yaptığından 
söz etti. Bu hizmetlerin yanı sıra mültecilerin ağır travmaları olduğunun tekrar altını 
çizen Kaya bu merkez ve hizmet birimlerinde psiko-sosyal yönlendirme yaptıklarından 
da bahsetti. Merkezlerin yanı sıra merkez dışı faaliyetler yaptıklarından da bahseden 
Kaya: “aslında sadece merkez içerisinde çalışmalar yapmıyoruz, gençlik çalışanı ve genç 
arkadaşlar; kuaförler, futbol sahaları, mahalleler, her yer merkezimiz oldu dediler.” Ev 
ziyaretleri ve sokak çalışmalarının yanı sıra bütüncül, ihtiyaca yönelik ve yerel ihtiyaca 
yönelik anketlerle veri toplayarak sürekli ve düzenli analiz yapıp bunlara dönük 
çözümler ürettiklerini aktarmıştır. Kaya, bir merkezi genç dostu yapanın niteliklerden 
bahsederek bu mekanları düzenli, bilgiye kolay ulaşılır, bürokratik olmayan, hassasiyete 
saygılı, toplumsal cinsiyete dikkat ederek, her aşamayı sonuna kadar takip edip, güler 
yüzlü, ihtiyaca yönelik, bireysel özel ihtiyaç takibi, gençlerin kendi fikirlerini söylediği 
alanlar diye belirtmiştir. Konuşmasının sonunda bu merkezlerden öğrenilen en önemli 
konulara da Kaya, “Gençlerin ortak ihtiyaçları var ve onların kimliklerinin özel kimlikler 
olduğu, bunları gözeten çalışmalar yapınca potansiyelini harekete geçirebilecek özneler 

Emine Kaya
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye

“Alternatif bir sağlık hizmeti vermek 
mümkün. Genç dostu ve kadın dostu 
merkezler kurmak mümkün.”
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Konusma Özetleri:



olduğu görüldü. Gençler diğer hizmetlere yönelik ihtiyaçları da talep etmeyi ve kendini ifade 
etmeyi öğreniyor. Hizmetlerimizi bu anlamda şekillendirdiğimizde potansiyellerini ortaya 
çıkarıyorlar. Çalışmalarda gençlerin eşit ilişki kurulan yargılamanın olmadığı, eşit ilişki 
olduğuna ve rahat hareket ettiklerini öğrendik. Çalışmanın öznesinin gençlerin olduğunu 
ve akran eğitimlerinin önemini bir kez daha fark ettik. Mülteci gençlerin her birinin özel 
ihtiyaçlarını özel olarak anlamaya çalıştığımızda çözüm bulabildiğimizi gördük. Fark edilen 
en önemli alternatif ise: sağlıkta gençleri dahil ederek bu çözüme ilerlemek mümkün. Gençlik 
çalışmasında esnek olmak çok önemli. Alternatif bir sağlık hizmeti vermek mümkün. Genç 
dostu ve kadın dostu merkezler kurmak mümkün.” diyerek bu meselelere değinmiştir.
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İlk günün son oturumunun son konuşması ise Quest Scope Vakfı’ndan Manar 
Amro’ya aittir. UNFPA ile birlikte çalıştıkları Al-Zaatari kampından ve burada yapılan 
çalışmalardan bahseden Amro, kampta diğer gençlik merkezlerinde benzer şekilde 
faaliyetlerin sürdüğünü burada hedeflenenlerin gençleri insani programlara katılımlarını 
sağlamak, topluma birtakım hizmetler sunmak: mesleki beceriler, eğitim ve diğer 
gerekli ihtiyaçlarına ihtiyaç analizi yaparak cevap vermek, üreme sağlığı konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yapmak olduğunu belirtmiştir. Kamp içerisinde gençlerin 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve istismara maruz kaldığını vurgulayan Amro kamplar 
içerisinde güvenli alanlar oluşturmanın önemine değinmiş ve eklemiştir: “Kamp ortamı 
şehir ortamından çok farklıdır. Önce toplumun yapısını bilmek lazım. Bu insanlar bir 
zorunluluktan geldiler. Komşuları akrabaları, planları ve gereksinimleri gözeterek çalışmak 
lazım. Ayrıca biz yerel halkı da dahil ederek çalışmalarımıza başladık”.

Amro sunumunda ayrıca kampta gerçekleştirdikleri iki iyi örnekten bahsetmiştir. 
Bunlardan ilki “Yaratıcı Fikirler Fonu”dur. Çok büyük olmasa da yeni fikirlerin 
toplanıp hayata geçmesini sağlayan bir fon olduğu toplum ve gençlerin yararına güzel 
uygulamaların çıktığını söylemiştir.

Bir diğer uygulama örneği ise “Dost Programı”. Beşer kişilik gruplardan oluşan 15-30 
yaş arası genç kızlar ve genç erkeklerin kendi sorunlarını paylaştıkları ve çözüm yolları 
aradıkları bir mentorluk programıdır. Kampta çalışmanın zorluklarına da değinen Amro, 
“Yerel halkı ikna etmek konusunda zorlandık, ama yerel halkın katılımı çok önemli. Evli genç 
kadınların katılımını sağlamakta zorlandık, ama aileleriyle konuşarak ikna ettik. Zaatari 
kampında olduğumuz için, çalışmaların hepsini kamp alanı içerisinde gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Çalışmalarımızı Y-PEER ve UNFPA ile sürdürmeye devam ediyoruz“ demiştir. 
Zaatari kampında sürdürülen çalışmalardan kesitler sunan video gösteriminin ardından 
“Mülteci gençlere güvenin. Gençler sorunun değil, çözümün parçasıdır. Herkese çok teşekkür 
ediyorum.” diyerek  sözlerini sonlandırmıştır.

Manar Amro
Quest Scope Vakfı, Ürdün

“Mülteci gençlere güvenin. Gençler 
sorunun değil, çözümün parçasıdır.
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Konusma Özetleri:



Altı çizilen konular:

Özellikle hareket halinde olan, bir ülkeden başka bir ülkeye geçmeye ya da ülkesine 
dönmeye çalışan gençler kırılgan bir grubu oluşturmaktadır. Bu gençler yaşam becerileri 
ve bilgisi bakımından akranlarından geride kalmaktadır. Daha önce diğer insanlarla 
ilişkiler, kendini tanıma, toplumu tanıma, haklarını bilme gibi konularda deneyim 
sahibi olmayan refakatsiz çocuk ve gençler çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Bunlar 
insan ticareti, örgütlü suç, cinsel istismar ve hayatta kalmak için cinsel ilişkiye grime 
döngüsü gibi risklerdir.

Refakatsiz ve ülkeler arası hareket halinde olan gençler için yapılacak uygulamalar kısa 
süreli, kompakt ve doğrudan ihtiyaca yönelik pratik çözümler olmalıdır. 

Gençler için değil, gençlerle çalışmanın önemi vurgulandı.

Genç mülteciler için özellikle genç kadınlar için güvenli alanların önemi.

Kamp ortamını ve kamp dışı mültecilerin yaşadığı alanları iyi tanımak. Buradaki toplum 
yapısını ve dinamikleri bilmenin önemi.

Kampta gerçekleştirilen çalışmalarda yerel halkı ikna etmenin güçlüğü.

Öneriler:

Genç mültecilere yönelik çalışmalar öncesinde kapsamlı ihtiyaç analizleri yapmak. 

Esnek olmak ve gençlerin özel ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara cevap vermek 

Alternatif bir sağlık alanı, kadın, genç dostu sağlık hizmetleri sağlamak 

Genç dostu, güvenli alanların özellikle genç kızlar için oldukça önemli. Bu tür güvenli 
ortamların sayısını artırmak ve yaygınlaştırmak.

Yunanistan gibi mültecilerin göç rotasında transit ülkelerde gönüllüleri ile yaptıkları 
bu programı, gelecek dönem tümüne yaymak ve bütün göç rotasındaki mültecilere 
uygulamak istediklerini belirtmiştir. 

Refakatsiz ve ülkeler arası hareket halinde olan çocuklar için oluşturulan programların 
resmi nakit transferi politikası ve fonlama ile kaynak aktarımı  süreçlerine entegre etmek.

Kamp ortamında oluşturulan “Yaratıcı Fikirler Fonu” ile buradaki gençlerin düşüncelerini 
hayata geçirmelerine fırsat vermek. 

Yerel halkı da dahil eden çalışmalar yapmak.
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Oturum adı: Iyi Uygulama Sunumları: Gençlik Katılımı
Moderatör:     Mahmut Akkaya, Saglıkta Genç Yaklasımlar Dernegi, Türkiye

Konusmacılar:  Bothania Qamar, UN Women, Ürdün

 Monica Prisacariu, UNV, Lübnan

 Elif Türkmen Elbirler, Hayata Destek Dernegi, Türkiye

 Belgin Açar, Genç Hayat Vakfı, Türkiye 

Panelistler, dünya da farklı ülkelerde gençlerin katılımı sağlanarak gerçekleştirilmiş 
iyi örnek çalışmaları paylaştılar. Oturum boyunca, gençlerin ve genç mültecilerin 
güçlendirilmesine yönelik yapılan tüm çalışmalarda, çeşitli araçlar geliştirerek, gençlerin 
katılımını sağlamanın önemi vurgulandı. 

25 Mayıs 2017, Persembe
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Bothania Qamar, Ürdün’de bulunan Zaatari Kampında, kadınların güçlendirilmesi 
amacıyla oluşturulmuş “kadın vahalarında” yapılan çalışmalardan bahsetti. Sunumuna 
Zaatari Kampında yapılan çalışmaları ve katılımcıların yorumlarını paylaştığı video ile 
başladı. Kadınlara yönelik olarak oluşturulmuş, güvenli alan modelinin uygulandığı, 
kadın vahalarında; istihdama erişim, meslek edindirme, yaşam becerileri eğitimi ve 
psikososyal destek faaliyetleri yürütüldüğünü paylaştı.

Program kapsamında, toplumsal cinsiyet temelli şiddetti engellemek icin iki noktaya 
önem verdiklerini ifade etti. Bunlardan biri kadınları güçlendirmek ve kadınlara 
ekonomik gelir fırsatı sağlamak, ikincisi ise gerçekleştirdikleri çalışmalara erkekleri ve 
genç erkek çocukları da dahil etmek. Gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde gençlerin ve 
kadınların katılımını sağlamaya önem verdiklerini belirtti. Hayata geçirdikleri istihdama 
yönelik çalışmaların, %80’inin kadınlara yönelik olarak gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. 

Qamar; gençlik  katılımı alanında gerçekleştirdikleri çalışmaları, “Gençlerin katılımı söz 
konusu olduğunda, farklı komiteler ve komisyonlar kuruldu. Kadın komisyonları oluşturuldu, 
çünkü kadınların sesi duyulmuyordu. Kadınların yaşadıkları sorunları, kadınlardan daha 
iyi kimse bilemez. Çalışmanın amacı komisyonlar aracılığıyla genç kadınların katılımının 
sağlanması, farkındalıkların arttırılarak, güçlenmelerine destek olmak. Dolayısıyla geçen 
sene Genç Kadınlar Komisyonunu kurduk” şeklinde ifade etmiştir. 

Özellikle genç kadınların kendi ihtiyaçları, kendi ilgi alanları doğrultusunda kendilerini 
ifade edecekleri platformlara ihtiyaç olduğundan bahsettmiştir.

Genç erkeklerin toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi konusunda katılımlarını 
He For She kapsamında gerçekleştirdik. 300 kadar genç, kampanya ya ve beraberinde 
gerçekleştirilen farkındalık geliştirilmesine dair faaliyetlere katıldığını dile getirmiştir. 

Bothania Qamar 
UN Women, Ürdün “Bizim sadece su ve yemeğe ihtiyacımız 

yok, insanca yaşamaya dair onurumuzu 
ve hayatımızı çalışma yoluyla tekrar geri 
kazanmaya çalışıyoruz.”

Konusma Özetleri:



Monica Prisacariu, Birleşmiş Milletler (BM) gönüllük programı ve program kapsamında 
Lübnan’da gençlerle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarından kısaca bahsetmiştir. 
Prisacariu “BM Gönüllülük Programı, dünya genelinde gençleri BM kurumları ile 
buluşturarak, hem gençlere gönüllülük yapma imkanı sağlamakta, hem de gençlerin 
süreçte çeşitli beceriler geliştirmesi ve deneyim kazanmaları aracılığıyla güçlenmelerine 
destek olmaktadır. BM Gönüllülük Programında  7000 kişi gönüllülük yapmaktadır, 
375 kişi doğrudan Suriye kriziyle ilgili olan bölgesel programlarda yer almaktadır. 
Örneğin Cezayir’den gelen gönüllümüz Moustafa Boudria şu an Gaziantep’te, Suriye’ye 
gönderilen insani yardım malzemelerinin izlenmesi konusunda çalışıyor”şeklinde ifade 
etmiştir. 

Mültecilerden Mültecilere Destek programında, Lübnan’da doğup büyümüş Filistin’li 
100 gönüllü öğretmenin, okullarda Suriyeli mülteci çocuklara arapça ve ingilizce 
eğitimi dersi verdiğinden bahsetmiş, benzer bir programın Türkiye’de Suriyeli gençlerle 
birlikte uygulanabilmesinin yollarını aradıklarını dile getirmiştir.  Mülteci gençlerin, 
değişimin aktörleri olarak, diğer mültecilere destek olmasının hem güçlendirici bir etkisi 
olacağından hem de diyalog sürecine katkı sunacağını ifade etmiştir. 

Monica Prisacariu
UNV, Lübnan
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“BM Gönüllülük Programı, dünya 
genelinde gençleri BM kurumları ile 
buluşturarak, hem gençlere gönüllülük 
yapma imkanı sağlamakta, hem de 
gençlerin süreçte çeşitli beceriler geliştirmesi 
ve deneyim kazanmaları aracılığıyla 
güçlenmelerine destek olmaktadır”
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Elif Türkmen Elbirler, Hayata Destek Derneği’inin Hatay, Urfa ve İstanbul’da yürütmüş 
olduğu Toplum Temelli Koruma Programı hakkında bilgi verdi. Toplum Temelli Koruma 
programını, katılımcıların kendi ihtiyaçlarını, kendilerinin belirlediği ve oluşturulan 
komiteler aracılığıyla katılımın sağlandığını belirtmiştir.  Bu doğrultuda yapılan, paydaş 
analizi ve haritalandırma yöntemleriyle, faaliyetlerin belirlenerek, planlanmakta ve 
uygulamaya geçirilmekte olduğunu ifade etmiştir.

Toplum Merkezlerinde; psiko-sosyal destek, beceri geliştirme, sosyal uyum, bilgi ve 
farkındalık geliştirme alanında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerin bir kısımını 
doğrudan gençlerin kendilerinin koordine edip, uyguladığını belirtmiştir.  

Elbirler, “Özellikle sosyal uyum çalışmalarında bunu görmekteyiz. Bazen bir yemek pişirme 
etkinliği, bazen başka bir kültürel faaliyet, insanları bir araya getirebiliyor. O yüzden de 
fikrin kominitenin içinden çıkması, kominitenin gerçekleştirilecek faaliyeti belirlemesi 
çok önemli”şeklinde ekleme yapmıştır. Sonuç itibariyle, Toplum temelli yaklaşımların 
bundan dolayı güçlendirici olduğunu, bağımlılık ilişkisi yerine bağlılık ilişkisi kurularak, 
katılımcıların güçlenmelerine destek olduğunu belirtmiştir.

Elif Türkmen Elbirler 
Hayata Destek Derneği, Türkiye “Bazen bir yemek pişirme etkinliği, bazen 

başka bir kültürel faaliyet, insanları bir 
araya getirebiliyor. O yüzden de fikrin 
kominitenin içinden çıkması, kominitenin 
gerçekleştirilecek faaliyeti belirlemesi çok 
önemli”

Konusma Özetleri:



Belgin Açar, Genç Hayat Vakfı’nın, Suriyeli mültecilerin güçlendirilmesine destek olmak 
ve mültecilerle, yerel halk arasında ki diyaloğun geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri 
“Mahallenin Sesi” projesi hakkında bilgi vermiştir. Proje, International Medical Corps’un 
finansal ve teknik desteğiyle başlamış, Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı, 
Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin hedefleri arasında; Suriyeli 
mültecilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, yerel halk ve mahallede ki diğer paydaşlarla 
ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocuklarla birlikte sosyal uyumu destekleyecek çalışmaların 
gerçekleştirilmesi ve kadınların güçlenmesine destek olunmasını kapsamaktadır. 

Bu doğrultuda; mahalle çalışması, ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş, okullarda mülteci ve 
yereldeki çocuklara yönelik sosyal uyum ve psikososyal tabanlı sanatsal etkinlikler ve 
kadınlara yönelik olarak Türkçe dil ve el becerileri kursları gerçekleştirilmiştir. Mahallede 
yer alan diğer paydaşlarla toplantı ve görüşmeler yapılmış, işbirliği geliştirilmiştir. Ancak 
Acar’ın da belirtiği gibi Olağan Üstü Hal Durumu nedeniyle gerekli izinlerin alınmasında 
ve kamuyla işbirliği yapılmasında çeşitli sorunlar yaşanmış, bu durum katılımcılara 
ulaşmayı ve hedeflenen faaliyetleri gerçekleştirmeyi geciktirmiştir. Buna rağmen yerel 
yönetimin de desteğiyle hedeflenen tüm çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır. 

Belgin Açar
Genç Hayat Vakfı, 
Türkiye
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““Mahallenin Sesi” projesi ile, mahalle 
çalışması, ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş, 
okullarda çocuklara yönelik sosyal uyum 
ve sanatsal etkinlikler ve kadınlara 
yönelik olarak Türkçe dil ve el becerileri 
kursları gerçekleştirilmiştir.”
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Altı çizilen konular: 

Farklı araçlarla (komisyon, komite faaliyet v.b) gençlerin ve genç kadınların katılımının 
sağlanmasının, güçlendirme çalışmalarında önemli olduğu vurgulandı.

İnsani yardım alanında gerçekleştirilen, güçlendirme ve koruma programlarında, 
bütüncül, katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini merkeze alan yaklaşımların 
etkili olduğu belirtilmiştir. 

Zaatari Kampında kadınların güçlendirilmesine yönelik olarak oluşturulmuş “güvenli 
alan” faaliyetlerine dahil olmuş kadınların %91’i kendilerine güvenlerinin arttığını ve 
kişisel olarak kendilerini daha bağımsız hissettiklerini söylemişlerdir. 

Zaatari Kampında kadınlara yönelik programlar oluşturulduktan sonra, ev içi şiddetin 
%20 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Bunun temel nedeninin, ev dışı alanlara 
gidebilme imkanı ve finansal gelir olduğu düşünülmektedir. 

Kamplarda büyümek durumunda kalan genç erkekler, toplumsal cinsiyet konularında 
yetişkinlere oranla çok daha muhafazakar yaklaşımlar sergilemektedir. 

Türkiye’de Suriyeli mültecilerle gerçekleştirilen çalışmalarda, Olağan Üstü Hal 
uygulaması nedeniyle, gerekli izinlerin alınmasında ve dönem dönem kamuyla işbirliği 
yapılmasında STK’lar zorluk yaşamışlardır. 

Öneriler: 

Genç mültecilerin güçlendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı 
araçlarla (komisyon, komite,platform v.b) gençlerin ve genç kadınların katılımının 
sağlanması önceliklendirilmelidir.

Kadınlara yönelik, istihdama katılım ve gelir getirici faaliyetlerin oluşturulması 
yönünde gerçekleştirilen programların, kısa dönem müdahaleler yerine, uzun dönem, 
sürdürülebilir, istihdam olanakları yaratacak şekilde planlanması gerekmektedir. 

Yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerin, toplumsal cinsiyet temelli önyargıların giderilmesinde 
etkili olduğu vurgulandı. Örneğin; Zaatari kampında genç kadınların ve kızların 
dahil olduğu “bisiklet rallisi” yapıldı ve önyargıların kırılmasında, genç kadınların 
hareketliliğinin ve ulaşım araçlarına erişiminin artırılması etkili oldu. 

Mültecilerin, özne olarak yer aldığı, mültecilerin mültecilere destek vereceği gönüllülük 
modelerinin artırılması ve sahada daha çok uygulanaması gerektiği önerilmiştir.  

Katılımı merkeze alan, toplum temelli koruma programlarının yaygınlaştırılması 
gerektiği belirtilmiştir. 



Oturum adı: Iyi Uygulama Sunumları: Sosyal Uyum
Moderatör:  Elif Elçi Çarıkçı, UNFPA Türkiye

Konusmacılar:  Nilgün Çavusoglu, UNICEF Türkiye

 Osman Çakıroglu, KIRON Mültecilere Yönelik Açık Yüksek Ögretim

 Soner Çalıs ve Ahmet Hacı Ahmed, Mülteciyim Hemserim

 Sharafdzhon Booborakhimov, Y-PEER, Tacikistan 
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Nilgün Çavuşoğlu UNICEF Türkiye’nin yürütücülüğünü gerçekleştirdiği Türkiye’de 
ki Suriyeli ve Türk Adolesanlar ve gençler UNICEF Sosyal Uyum Programı hakkında 
bilgi paylaşmıştır. Adolesanlar ve gençlere yönelik, dünya genelinde öne çıkan verilerin 
paylaşımıyla başlayan sunum, 2016 yılında ki verilere göre dünya üzerinde 10-24 yaş 
arasında 1.8 milyon milyar genç yaşadığını ve bu gençlerin sayısının dünyanın fakir 
ülkelerinde daha hızlı artığını ifade etmiştir.  Adolesanlar ve gençlerin temel haklarına ve 
hizmetlere erişimde sıkıntı yaşadığını, dünyada 600 milyon adolesan kızın özel ihtiyaç 
sahibi olduğunu ve birtakım zorluklarla karşı karşıya geldigini belirtmiştir. 

Çavuşoğlu sunumunu, Adolesanlar ve gençlere yönelik bölgesel düzeyde verilen 
taahhütler: Kayıp Kuşak Olmasın Girişimi hakında bilgi paylaşımında bulunarak devam 
etmiştir. Eğitim, çocuk koruma, adolesan ve gençler bileşenlerinden oluşan girşimin 
2017 yılı hedefi, gençlere yönelik programların sayısını ve niteliğini arttırarak, kapsayıcı 
katılım faaliyetleriyle yıl sonuna kadar yarım milyonun üzerinde gence ulaşmak 
olduğunu ifade etmiştir. 

“Türkiye nüfusunun %16’sını gençler oluşturmaktadır. Suriye krizi ile Geçici Koruma 
Altındaki Suriyelilerin %35’i 10-25 yaş grubu arasındadır. Adolesanların ve gençlerin 
yüzleştiği sorunlar olarak; okulu terk etme, yüksek işsizlik oranı, düşük ücretli işler, çocuk/
erken yaşta evlenme riski, Suriyeli mültecilerin entegrasyonunda yaşanan güçlükler ve 
Suriyeliler ve Türkler arasında yaşanan iletişim kopukluğu/gerginlik” olarak belirtilmiştir. 

Çavuşoğlu bu doğrultuda, “UNICEF Türkiye’nin taahhüdü: 2020 yılına kadar Türk ve 
mülteci adolesanların ve gençlerin anlamlı katılımını arttırmaya ve akranlarıyla iletişim 
kurabilmelerine yönelik imkânların sunulması” şeklinde ifade etmiştir. 

Sistemin güçlendirilmesi, yerel kapasitesinin artırılması, topluma erişim ve sosyal 
uyum amacıyla faaliyetlerin gerçekleştirildiği modelde kamu ve sivil toplum alanında 
ki farklı paydaşlarla birlikte çalıştıklarını belirtmiştir. Sonra ki adımlardan bahsederek 
sunumunu bitiren Çavuşoğlu, süreçte yaşadıkları bazı zorluklara karşın, edindikleri 
önemli derslerden birinin “Adolesanlara ve gençlere, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri 
platformlarda bir araya gelme imkânı verildiği takdirde, barış içinde fikirler üretip, 
birlikte harekete geçebildikleri” olduğunu ifade etmiştir. 

Nilgün Çavuşoğlu 
UNICEF Türkiye
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“Adolesanların ve gençlerin yüzleştiği sorunlar, 
okulu terk etme, yüksek işsizlik oranı, düşük 
ücretli işler, çocuk/ erken yaşta evlenme riski, 
Suriyeli mültecilerin entegrasyonunda yaşanan 
güçlükler ve Suriyeliler ve Türkler arasında 
yaşanan iletişim kopukluğu/gerginliklerdir.”

Konusma Özetleri:



Osman Çakıroğlu, merkezi Almanya’da, ofisleri Ürdün ve Paris’te bulunan KIRON 
Mültecilere Yönelik Açık Yüksek Öğretim (Open Higher Education for Refugees) 
programı hakkında kısaca bilgi vermiştir. Çakıroğlu, UNHCR verilerine atıfta bulunarak, 
dünya üzerinde 59.9 milyon yerinden edilmiş kişi olduğunu ve bunların %50 sinden 
fazlasını 18 yaşından küçük gençlerin oluşturduğunu dile getirmiştir.  Maalesef Genç 
mültecilerin sadece %1’inin  yüksek öğretime erişimi olduğunu sözlerine eklemiştir. 
Genç mültecilerin yüksek öğrenimine engel oluşturan nedenlere baktığımızda, yine 
UNHCR verilerine göre, maliyet, hukuki düzenlemeler, üniversitelerin kapasitesi ve dil 
bariyerini gördüğümüzü ifade etmiştir. 

Genç mültecilerin yüksek öğrenimine erişimini kolaylaştırmak ve halihazırda bulunan 
sorunlara çözüm üretmek amacıyla KİRON, kamu, özel sektör ve sivil toplum alanından 
ortaklıklar kurarak, yenilikçi eğitim teknolojilerini kullanarak, genç mültecilere yönelik 
online bir eğitim modeli oluşturmuştur. 

KIRON Mültecilere Yönelik Açık Yüksek Öğretim programına kayıt olan öğrenciler, 
iki yıl esnek bir uzaktan öğrenim programına dahil olup dersler alıyorlar, iki yılının 
bitiminin ardından anlaşmalı olunan bir üniversitede 2 sene daha yüz yüze ğitim alarak 
programı tamamlıyorlar. Online eğitimin yanı sıra, mentorluk, dil eğitimleri, psikolojik 
destek, kariyer hizmetleri alanında öğrencilere destek verilmektedir. 

Çakıroğlu, Türkiye’de de programı başlatmak istediklerini ve İstanbul Aydın Üniversitesi 
ve Yaşar Üniversitesi ile pilot bir uygulamaya başladıklarını ifade etmiştir. 

Osman Çakıroğlu 
KIRON Mültecilere Yönelik 
Açık Yüksek Öğretim 
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“UNHCR verilerine baktığımızda dünya 
üzerinde 59.9 milyon yerinden edilmiş kişi 
var ve bunların %50 sinden fazlasını 18 
yaşından küçük gençlerin oluşturmaktadır. 
Maalesef Genç mültecilerin sadece %1’inin 
yüksek öğretime erişimi var.”

Konusma Özetleri:



Soner Çalış ve Ahmet Hacı Ahmed sunumlarında 2015 yılında mahalle dayanışma ağı 
olarak kurulmuş Mülteciyim Hemşerim Derneği’inin çalışmalarından bahsettiler. 

Çalış, gerçekleştirdikleri çalışmaları “Biz 2015 yılından beri çeşitli mahallelerde, dış cepher 
denilen, yoksul bölgelerde çalışıyoruz. Bu mahallelerde Suriyeli ve Afgan mültecilerde yer alıyor. 
Temelde biz mülteciler için birşey yapan, götüren, onlar için düşünmeye çalışan bir kurum 
değiliz. Daha çok onlarla birlikte düşünen, bir araya gelen bir gönüllü grubuyuz. Son birkaç 
aydır liseli gruplarla birlikte çalışmaya başladık.” şeklinde ifade etmiştir. 

Mahalledeki gençlerin yaşadığı temel sorunları, hayatın sekteye uğraması, düşük ücretli iş, 
yeni kültüre adapte olma çabaları ve Türkiye’de yükselen ayrımcılık söylemi olarak belirtmiştir. 
Özellikle ayrımcılık söyleminin, gençler üzerinden militarist bir söyleme büründüğünden ve 
bunun “Suriyeli gençler askere gitsin” söylemi üzerinden şekillendiğinden bahsetmiştir. 

Ahmed Hacı Ahmed, Türkiye’de yaşayan Suriyeli bir genç olarak daha çok 
yaşadıklarından, deneyimlerinden ve Mülteciyim Hemşerim de ki çalışmalarından 
bahsetmiştir. 22 yaşında olan Ahmed, Halep’ten gelmiş, şu an Yarım Burgaz’da yaşıyor 
ve tekstil sektöründe çalışıyor, hafta sonu dernekte çalışıyor.

Ahmed dernekle ilişkilenme sürecini, “Türkçe öğrendim, gerçi Türkçem hala çok iyi değil. 
Yeni arkadaşlarla tanıştım dernekte. Ve artık karar verdim, çektiğim sıkıntılara bir son 
vermem lazım dedim, artık gençliğim bitti diyordum, ama sonra dernekte tanıştıktan sonra 
fikrim değişti.” şeklinde ifade etmiştir. 

Genel olarak Türkiyeli ve Suriyeli gençlerin sorunlarından birinin anlaşamamak 
ve  birbirini anlamamak olduğunu belirtmiştir. Türkiyeli gençlerin, Suriyeliler geldi, 
işlerimizi elimizden aldı, şeklinde olaya yaklaştıklarını, ancak Suriyelilerin çok daha 
düşük ücretle ve sigortasız çalıştırıldığını, izin istedikleri zaman, izin alamadıklarını 
hatta belli durumlarda paralarını dahi alamadıklarından bahsetmiştir.

Ahmed karşılaştıkları ayrımcılıkla ilgili “Çektiğimiz sıkıntılardan çoğunun nedeni 
anlaşamamazlıktı. Mesela Suriyeli gelmeseydi, orada kalıp savaşsalardı, diyorlardı. Peki 
kiminle savaşacaksın düşmanın, savaşın adı yoktu!”şeklinde ekleme yapmıştır.

Liseye kadar okudum, ama savaş nedeniyle Suriye’de liseyi tamamlayamadım. Ama şu an 
çalışmak zorunda olduğum için okuyamıyorum. Babam rahatsız olduğu için çalışamıyor, 
ben çalışıyorum. Şu an da evlenmek üzereyim, aslında evlenmek istemiyorum, ama evlenmek 
durumundayım. Genç olmak adına ne söylebilirim, kendimi genç gibi hissetmiyorum. 

Soner Çalış ve 
Ahmet Hacı Ahmed
Mülteciyim Hemşerim
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“Temelde biz mülteciler için birşey yapan, 
götüren, onlar için düşünmeye çalışan bir kurum 
değiliz. Daha çok onlarla birlikte düşünen, bir 
araya gelen bir gönüllü grubuyuz.”

Konusma Özetleri:



Sharafdzhon Booborakhimov, Tacikistan’da yerel örgütlerle birlikte Y-PEER olarak 
gerçekleştirdikleri Gençlik Extrimistlere Karşı projesinden bahsetmiştir. Uzun yıllar 
devam eden iç savaş, ekonomik sıkıntılar ve ekonomik temelli göç nedeniyle, Tacikistan’da 
ki gençlerin birçok Orta Asya ülkesi gibi, terör örgütleri tarafından istismara açık hale 
geldiğini belirtmiştir. Booborakhimov’un ifadesiyle 

“Tacikistan’da birçok genç radikal grupların hedefinde, gençlerin bu konuda bilgi sahibi 
olamamalarından yararlanıyorlar. Ekonomik destek de veriyorlar. 

Tacikistan da bir çok kişi iş bulmak için zorlanıyor, mesela Rusya’ya gidiyor ve dil de 
bilemediği icin çok zorlanıyorlar. Bu kişiler bu radikal terör örgütü grupların hedefi haline 
geliyor”.

Bu doğrultuda, proje kapsamında, Tacikistan’ın kırsal bölgelerinde yaşayan 14-18 
yaş grubunu ve ilişkili oldukları 500 liseyi hedef alarak, akran eğitimi ve farkındalık 
geliştirme faaliyetlerine başladıklarını belirtmiştir. Proje bitiminde ulusal gençlik 
forumunu gerçekleştirerek, politika önerilerini kamu kurumlarıyla paylaşmış, 2017 
yılının “gençlik yılı” ilan edilmesi için savunuculuk faaliyetleri yaptıklarını ve hedeflerine 
ulaştıklarını belirtmiştir.   

Sharafdzhon Booborakhimov 
Y-PEER, Tacikistan
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“Tacikistan da bir çok kişi iş bulmak 
için zorlanıyor, mesela Rusya’ya 
gidiyor ve dil de bilemediği icin çok 
zorlanıyorlar. Bu kişiler bu radikal terör 
örgütü grupların hedefi haline geliyor”

Konusma Özetleri:



Altı çizilen konular: 

15-19 yaş grubundaki adolesan kızlar için birinci ölüm sebebi intihar, ikinci ölüm sebebi 
ise AIDS’tir. 

2013 yılı verilerine göre dünya genelindeki 232 milyon göçmenin %12’sini adolesanlar 
ve gençler oluşturmaktadır (UNICEF)

Genç mültecilerin sadece %1’inin  yüksek öğrenime erişimi vardır. Genç mültecilerin 
yüksek öğrenimine engel oluşturan nedenlere baktığımızda, UNHCR verilerine 
göre; maliyet, hukuki düzenlemeler, üniversitelerin kapasitesi ve dil bariyeri olduğu 
görülmektedir. 

İstanbul’da genel olarak yoksul  mahallelerde ki Suriyeli gençlerin yaşadığı temel 
sorunlar; hayatın sekteye uğraması, düşük ücretli iş, yeni kültüre adapte olma çabaları 
ve  Türkiye’de yükselen ayrımcılık söylemi olarak belirtilmiştir. Özellikle ayrımcılık 
söyleminin, gençler üzerinden militarist bir söyleme büründüğünden ve bunun “Suriyeli 
gençler askere gitsin” söylemi üzerinden şekillendiğinden bahsedilmiştir. 

Öneriler:

Adolesanlar ve gençlere yönelik yatırımlar yapılması; dünya genelinde fırsatların 
arttırılmasını sağlayarak toplumlar arasındaki uçurumun kapanmasına yardımcı 
olacaktır. Bu doğrultuda, gençlere bilgi paylaşımında bulunabilecekleri ve kendilerini 
özgürce ifade edebilecekleri platformlarda bir araya gelme imkânı verildiği takdirde, 
barış içinde fikirler üretip, birlikte harekete geçebilirler. 

Genç mültecilerin yüksek öğrenime erişimlerini sağlayacak, yenilikçi, pratik ve 
uygulanabilir eğitim modelleri geliştirmek gerekiyor. 
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Oturum adı: Iyi Uygulama Sunumları:  Saglık, 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siddet, Sosyal 
Uyum

Moderatör:  Berat Erdogan, Saglıkta Genç Yaklasımlar Dernegi, Türkiye

Konusmacılar:  Kamil Yücel ve Onur Kutay Özertürk Türk Kızılayı

 Khaled Al Azraq, SAWA, Lübnan

 Zeynep Kurmus Hürbas, Süreli Destek, Türkiye

 Nurgül Elçik, Yuva Dernegi, Türkiye
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Onur Kutay Özertürk Türk Kızılayı’nın genel çalışma şeklinden ve mültecilere yönelik 
olarak gerçekleştirdikleri programlar hakkında kısaca bilgi paylaşmıştır.  Özertürk, şu an 
Türkiye’de yaşayan kayıtlı 3 milyon Suriyelinin bulunduğunu, Türk Kızılayı bünyesinde 
göç ve mültecilere yönelik hizmetler olarak; sınırda yardım faaliyetleri, E- Kart sistemiyle 
gıda dağıtımı, gıda dışı insani yardım malzemesi dağıtımı, aşevi, çocuk programı ve 
toplum merkezleri programlarını yürüttüklerini ifade etmiştir. 

Kamil Yücel 2015 yılından itibaren, şehirde yaşayan Suriyeli mültecileri güçlendirmeye 
yönelik olarak faaliyet gösteren toplum merkezleri hakkında bilgi paylaşmışlardır. 
Yücel, toplamda 9 şehirde 10 tane faaliyet gösteren toplum merkezlerinin; psikososyal 
destek, koruma geçim kaynağını geliştirme, saha çalışmaları ve sosyal uyum alanlarında 
faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bunun yanında alandaki ulusal, uluslar arası sivil 
toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği halinde çalıştıklarını ifade etmiştir. 
Yücel alanda yaşadıkları sorunları ve geliştirdikleri çözüm önerilerini “Suriyelilerle bir 
araya gelip, onların ihtiyaçları olduğu programları, birlikte oluşturuyoruz. Dil engeli, en 
büyük engeli oluşturuyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesiyle birlikte bir pilot gönüllü 
programı oluşturduk. Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bir pilot program oluşturduk. Bu 
dil bariyerini gençler için ortadan kaldırabilecek bir çalışma. Eğer proje başarılı olursa, 
Türkiye’nin diğer alanlarında da yaygınlaştırmak istiyoruz.” şeklinde ifade etmiştir. 

Kamil Yücel ve   
Onur Kutay Özertürk,
Türk Kızılayı, Türkiye

“Suriyelilerle bir araya gelip, onların ihtiyaçları 
olduğu programları, birlikte oluşturuyoruz. Dil engeli, 
en büyük engeli oluşturuyor. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesiyle birlikte bir pilot gönüllü programı 
oluşturduk. Bu dil bariyerini gençler için ortadan 
kaldırabilecek bir çalışma”

Konusma Özetleri:



Khaled Al Azraq, SAWA derneği olarak, UNFPA ile işbirliğinde, Lübnan’da Beka 
vadisinde Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı gençlerle birlikte gerçekleştirdikleri projeler 
hakkında bilgi vermiştir. Gençlerin güçlendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen 
çalışmalar, ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar konularında farkındalık geliştirmeye yönelik aktiviteleri kapsamaktadır. 
Azraq; gerçekleştirdikleri çalışmalarda akran eğitim modelini uyguladıklarını ve sosyal 
medya, “göster&anlat” etkinlikleri gibi yenilikçi yöntemleri kullandıklarını belirtmiştir. 

Azraq; “Daha sonra lise öğrencilerini de bu çalışmaya katmaya karar verdik. 15-19 yaş ve 
20-28 yaş grubu olarak çalışmalar yaptık. Her iki grubun ihtiyaçları farklıydı. Bu süreçte 
gördük ki tiyatro ile kendimizi daha iyi ifade ediyoruz. Tiyatro faaliyetlerine başladık. 12 
adolesan akran eğitmeni olarak çalışmaya başladı.Sosyal medyayı çok kullandık, yaptığımız 
her çalışmayı sosyal medyada paylaştık.” şeklinde ekleme yapmıştır. Proje süresince, 
ataerkil ve muhafazakar bir toplumda çalışmanın zorluklarını yaşadıklarını, ancak 
zaman içerisinde yaptıkları çalışmaları paylaşarak ve ikna ederek, bu direnci belirli 
ölçüde kırdıklarını ifade etmiştir.  

Khaled Al Azraq 
SAWA, Lübnan

50 Iyi Uygulama Sunumları:  Saglık, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siddet, Sosyal Uyum

“15-19 yaş ve 20-28 yaş grubu olarak 
çalışmalar yaptık. Her iki grubun 
ihtiyaçları farklıydı. Bu süreçte gördük 
ki tiyatro ile kendimizi daha iyi ifade 
ediyoruz.” 

Konusma Özetleri:
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Zeynep Kurmuş Hürbaş , İstanbul’da yaşayan sığınmacı ve mültecilere destek olmak 
amacıyla, 4 kadının kuruduğu ve yaklaşık 8 ay boyunca sürdürdüğü,bir destek ve 
dayanışma insiyatifi olan Süreli Destek’in  faaliyetlerinden bahsetmiştir. Kurmuş Hürbaş  
gönüllü destek çalışmalarına başlama nedenlerini ve süreci paylaşırken “Bu çalışmalar 
nasıl başladı diye soracak olursanız, boğulmuş olan Aylan Kurdi’ nin fotoğrafını görünce 
paylaştım. Bir liste yaptım, bunu sosyal medyada paylaştım. Facebook üzerinden bizim 
şunlara ihtiyacımız var deyip, liste oluşturup, sonra bunları toplayıp, gidiyorduk.
Fakat bunun sürdürülebilir olamadığını daha sonra farkettik.Sonrasında Mülteciyim 
Hemşerim ve mahalle dernekleri devreye girdi. Mahalle derneklerinden Kadın Kadına 
Mülteci Dayanışma, Yarım Burgaz Dayanışma Derneği var. Mahalle derneklerinde 
yapılmayan şey yok, mucizeler yaratıyorlar. Okuma yazma dersleri, çocuklarla oyunlar, 
insani yardım desteği veriyorlar”şeklinde ifade etmiştir. 

Kurmuş Hürbaş, Süreli Destek bünyesinde, Balat ve Okmeydanı’nda merkezden 
dağıtım yaptıklarından ve  130 aileye 7 aydır erzak desteği verdiklerinden bahsetmiştir. 
Aynı zamanda mülteci çocuk ve gençlere destek olmak için gönüllü çalışmalar yapan 
Turkey Volunteers grubuyla da işbirliği yaptıklarından bahsetmiştir. Tüm bu süreçte 
ki tanışıklıklar ve karşılaşmalar üzerinden, mülteci gençlerin yaşadığı sorunları; eğitim 
hakkına erişimde zorluklar, kötü ve güvencesiz şartlarda çalışma, erken yaşta evlikler 
olarak gözlemlediğini belirtmiştir. 

Zeynep Kurmuş Hürbaş 
Süreli Destek, Türkiye

“Mahalle derneklerinden Kadın Kadına Mülteci 
Dayanışma, Yarım Burgaz Dayanışma Derneği 
var. Mahalle derneklerinde yapılmayan şey yok, 
mucizeler yaratıyorlar. Okuma yazma dersleri, 
çocuklarla oyunlar, insani yardım desteği veriyorlar”

Konusma Özetleri:



Nurgül Elçik, Yuva Derneği’nin Hatay Kırıkhan’da gerçekleştirdiği Toplum Merkezi 
çalışmalarından bahsetmiştir. Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 
yaşadıkları zorluklara değinen Elçik, hukuki prosedürlerin sıklıkla değişiyor ve il 
bazında farklılaşıyor olmasının zorlaştırıcı etkisini vurgulamıştır. Buna ilaveten sıklıkla 
kullanılan “misafir” teriminin, hiyerarşik bir ilişki kurulmasına neden olduğunu ve bu 
söylemin devlet ve yerel halk tarafından sahiplenildikçe, Suriyeli mültecilerin kendilerini 
“yetersiz” hissetmelerine neden olduğunu ifade etmiştir. 

Toplum merkezinde gerçekeleştirilen çalışmalarda gençlerin ve özellikle genç kadınların 
katılımına önem verdiklerini, bu doğrultuda gençlik komitesi kurduklarını belirtmiştir. 
Elçik, Suriyeli genç kadınların kendilerini güvende hissetmedikleri için evden çıkmadığını, 
bu doğrultuda toplum merkezlerinde yapılan çalışmaların daha da önemli hale geldiğini 
ifade etmiş, “Genç kadınlar için gönüllü faaliyetlerde bulunmak, sosyalleşmek ve dışarı 
çıkmanın yolu. arkadaşıyla bir araya gelmek için dışarı çıkamayabilir, ama dil kursuna 
gitmek için dışarı çıkabilir” şeklinde ekleme yapmıştır. 

Nurgül Elçik, 
Yuva Derneği, Türkiye

52 Iyi Uygulama Sunumları:  Saglık, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siddet, Sosyal Uyum

“Genç kadınlar gönüllü faaliyetlerde 
bulunmak, sosyalleşmek ve dışarı 
çıkmanın yolu. arkadaşıyla bir araya 
gelmek için dışarı çıkamayabilir, ama 
dil kursuna gitmek için dışarı çıkabilir”

Konusma Özetleri:
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Altı çizilen konular:

Türkiye’de mültecilerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde dil bariyeri, en büyük 
engellerden birini oluşturmaktadır.

Ataerkil ve muhafazakar toplumlarda, gençlerin üreme sağlığı alanında gerçekleştirilen 
çalışmalara katılmasının başta tepki çektiği, ancak ailelerin sürecin içine çekilerek ikna 
edilmesi ve çalışmaların paylaşılmasıyla tutum değiştirdiği vurgulanmıştır. 

İstanbul’da yaşayan mülteci gençlerin sıklıkla yaşadığı sorunlar; eğitim hakkına erişimde 
zorluklar, kötü ve güvencesiz şartlarda çalışma, erken yaşta evlikler olarak vurgulanmıştır. 

Toplum merkezleri, mülteci gençlerin ve özellikle mülteci genç kadınların kendilerini 
güvende hissettikleri alanlar olduğundan dolayı, sosyalleşme ve güçlenme anlamında 
çok olumlu etkileri olmaktadır. 

Öneriler:

Türkiye’de mültecilerle birlikte yapılan çalışmalarda, dil bariyerini ortadan kaldırmaya 
yönelik, yaratıcı programların oluşturulması gerekmektedir.

Farklı ülkelerden gelen genç mültecilerle gerçekleştirilen çalışmalarda, gençlerin bilgi 
alabileceği ve kendini özgürce ifade edebildiği alanlar olması açısından facebook ve  
diğer sosyal medya kanallarının kullanılmasını yaygınlaştırmak etkili olacaktır. 



Oturum adı: Mülteci Gençlerle Çalısmada 
Etkin Teknikler
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1. Atölye: Tiyatro Temelli Eğitim, Y-PEER Cezayir 

Amaç: Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalık geliştirmek, bilgi 
aktarımında bulunmak, Y-PEER Cezayir deneyimini paylaşmak

İçerik: Y-PEER Cezayir’in faaliyetleri hakkında bilgi verildi.  Cezayir’de şimdilik 
doğrudan Suriyelilere yönelik bir proje uygulanmadığından ancak Chad başta olmak 
üzere Afrika ülkelerinden gelen mülteciler ile birlikte eğitimler düzenlendiği bilgisi 
verilmiştir. Cezayir’de Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında, farklı yaş gruplarına 
yönelik olarak akran eğitimi modeli uygulanmaktadır. Rol oynama, vaka analizi üzerinden 
gidilerek, genç aktivistlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında güçlenmeleri 
sağlanarak, halihazırda var olan sorunlara çözüm üretmeleri sağlanmaktadır. 

Atölye sürecince, benzer uygulamalar yapılmış, grup çalışmalarıyla vakalar üzerinden, 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında tartışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Atölye Çalısmaları :



2. Atölye: HIV/ AIDS Kutu Oyunu

Amaç: Gençlere, HIV/ AIDS konularında temel bilgileri, eğlenceli ve yaygınlaştırılabilir 
bir araç ile aktarmaktır.

Hedef Kitle: 15 – 25 yaş arası gençler.

İçerik: Kutu Oyunu, en az 2, en çok 6 kişi ile oynanıyor. Ortak bir oyun tahtası 
üzerinde oynanan oyunda oyuncular sırayla hamlelerini gerçekleştirmektedir. 
Gerçekleştirdikleri her hamlede “HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar” ile 
ilgili bilgi edinirler.

Ayrıca oyun içerisinde bulunan oyun kartları üzerinde yer alan bilgiler yoluyla da “HIV/
AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar” hakkında konuşma, tartışma ve bilgi edinme 
ortamı yaratmaktadır.

Atölye sürecince, katılımcılar HIV/AIDS Kutu oyununu oynamış ve konuyla ilgili  
tartışmalara katılmıştır. 

Katılımcı Deneyimleri: 

“Çok spesifik bilgiler öğrendim. Konu ile ilgili bilgim olmasına rağmen öğrenmeler yaşadım. 
Bunu bir oyun ile yaşamak güzeldi.” Ozan Karaçam 

“Güzel ve faydalı bir oyundu. Faydalı bilgiler edinmek açısından iyiydi” Ayabi Halabi 

“Bu bilgilere sahip olmayan kişiler için oyun etkili bir öğrenme aracı olabilir” Sabah Ali 
Nokazuizi 

“Oyunu oynarken bayağ role girdim, HIV/ AIDS ile yaşayan kişilere karşı empati duydum, 
çok faydalı oldu. Bir panele gidip bu bilgileri öğrenmek istemeyen bir kişi, bu şekilde, oyunu 
oynayarak bilgileri öğrenebilir” Muhammed Shehady. 

“Güzel, kafa açıcı ve bilgilendirici bir oyundu. bu konularda yeterince bilgiye sahip olmayan 
tüm kişilere tavsiye edebilirim, böylelikle HIV/ AIDS ile yaşayan kişilerle birlikte, barış 
içerisinde yaşayabiliriz” Asmar Tıba

“Yeni şeyler öğrendim, çok eğlenceliydi, o yüzden daha uzun süre oynama imkanımız 
olmasını isterdim” Serena Sorenti. 
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I.Grup: Cinsiyet Temelli Şiddet ve Sağlık

Moderatör: Robert Thompson

Konuşma Özetleri:

Cinsiyet Temelli şiddet ve sağlık grup çalışması, konferansta önceki günlerde konuyla 
ilgili yapılan tartışmaların hatırlanması ve ifade edilmiş ortak sorunların vurgulanmasıyla 
başladı. 

Diğer oturumlarda ifade edilen, bazı ortak sorunlar; 

.Veri toplama ve güncel tutma

. Dil bariyeri

. Hukuki uygulamadaki farklılıklar ve prosedürlerin hızlıca değişmesi

. Temel haklara erişimde zorluklar  (özellikle eğitim ve sağlık)

Altı çizilen konular: 

Bazı durumlarda, toplum ve gençlik merkezlerinde psikolog ya da sağlık 
çalışanlarının verdikleri öneriler, mülteciler tarafından gündelik hayatta uygulanabilir 
gözükmemektedir, dolayısıyla daha somut ve uygulanabilir çözüm haritaları üzerine 
odaklanılması gerekmektedir. 

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli şiddet çalışmalarına genç erkeklerin de dahil 
edilmesinin önemli ve efektif olduğunu vurgulandı 

Kamu kurumları cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında yeterince nitelikli hizmet 
veremediği için, sivil toplum kuruluşlarına bu alanda politika üretmesi ve hizmet vermesi 
için daha çok ihtiyaç duyuluyor

Gençlerin sorunu tanımlama ve çözümleme sürecinde, mevzunun özneleri olarak 
doğrudan yer almaları gerektiği, böylelikle veri toplama ve güncel veriye ulaşma 
sürecinde ki boşlukları da doldurabilecekleri tartışıldı.

Genelde bölgede ki ülkelerde, mülteci gençlerle, yerelde yaşayan gençlerin sorunlarının 
ortaklaştığı, bazı durumlarda ihtiyaçların benzeştiği vurgulandı. 

Sistemlerin hassas grupların hassasiyetlerini görüyor ve ona uygun oluşturuluyor olması 
gerekiyor. Özellikle cinsiyet temelli şiddet vakalarıyla ilgili alanda sistematik problemler 
yaşanıyor. Örneğin; 16 yaşında cinsiyet temelli şiddet görmüş genç Suriyeli bir kadın, 
çocuğunu yanına alamayacağı için, kadın sığınma evine gitmekten vazgeçiyor. 
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Gençlerin, özellikle hassas gruplara dahil olan gençlerin (LGBTİ bireyler, sex işçileri 
gibi), sağlık hizmetlerine erişimi çok kısıtlı. Legal sorunlar yaşamaktan ve dışlanmaktan 
korktukları için yaşadıklarını paylaşmaktan ve/veya hak arama yollarına gitmekten 
çekiniyorlar. Özellikle kamu hizmetlerinin hassas grupların ihtiyaçlarını kapsayacak 
şekilde gerçekleştirilmesi ve bu yönde politikalar oluşturulması gerekmektedir.

Öneriler: 

Özellikle hassas gruplarla yapılan çalışmalarda, STK’lar daha geniş rol oynamalı, 
gerçekleştirdikleri  çalışmalar, devlet kurumlarını teşvik edici ve onlara destek olmalı, 
daha geniş düzeyde etkilemeli.

Üreme sağlığı, cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet eksenli eğitimler, daha geniş alanda, 
başka eğitim konularının içine yedirilmeli, örneğin yaşam becerileri eğitimlerinin ve 
genç mültecilere uygun şekilde düzenlenmeli, yaygınlaştırılmalı.

Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, yaşam deneyimlerini paylaşabilecekleri 
güvenli alan ve  merkezler yaygınlaştırılmalı. Özellikle adolesanlara (ve onların farklı 
ihtiyaçlarına) yönelik gençlik merkezleri ve platformlar oluşturmalı. Yaşam becerileri, ve 
mesleki eğitim alanlarında eğitimler verilmeli. 

Belirli uzmanlıklara sahip mültecilerin (sağlık çalışanı, eğitim çalışanı v.b) Mesleki beceri 
eğitimlerini güçlendirmek ve iş gücüne katılımlarını sağlamak gerekmektedir. Böylelikle 
genç mültecilerin ergen sağlığı hizmetlerinde çalışmaları da mümkün hale getirilebilir. 

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra merkezlerde gerçekleştirilen psiko-sosyal ve sanat  
aktiviteleri de, travma sonrası stres bozukluluğuyla baş etmek ve psikolojik destek 
sağlamak açısından son derece önemlidir.

Türkçe-Arapça (ve diğer ilgili diller) konuşan gençler sağlık ve eğitim sektörlerinde,  
online eğitimler aracılığıyla eğitim alabilir ve hastane, okul gibi, dil engelinin yoğun 
yaşandığı yerlerde, aracı olarak destek olabililirler. 

İnsani Yardım alanında gerçekleştirilen çalışmaların daha sistematik şekilde izleme ve 
değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Böylelikle yapılan işlerin etkisini ölçüp, 
gelecekteki çalışmalarımızı daha etkili yapabiliriz. 

Mültecilere yönelik hizmetlerin online platformlara da taşınması iyi olabilir. Böylece bu 
hizmetler daha ulaşılabilir hale getirilebilir.  



II.Grup: Gençlik Katılımı ve Sosyal Uyum

Moderatör: Başak Tuğsavul, Nilgün Çavuşoğlu

Nilgin Çavuşoğlu oturum öncesi konferansın iki gününün bir özetini yapmış ve 
tüm sunumlar çerçevesinde hangi konulara odaklanıp, öneri sunulması gerektiğinin 
konuşulacağını vurgulamıştır. Başak Tuğsavul ise katılımcılara “Gençlerin katılımının 
önemli olduğunu vurgulamıştık. Hem sorun alanlarında gençlerin nasıl dahil olabileceğini, 
hem de sorunların tespitinde nasıl müdahil olabileceklerini  tartıştık, Gençlerin katılımında 
en öncelikli alan nedir?” sorularını yönelterek final oturumunu başlatmıştır. 

Altı çizilen konular:

Gençlerin hem bilgilendirilmesi hem de güçlendirilmesi, hayatlarına devam edebilmesi 
için gerekli becerilerin kazandırılması gerekliliği.

Bilgi eksikliği var. Türkiye’deki mülteci gençlerin sayısı ve ihtiyaçlarına dair bir veri 
sorunu yaşıyoruz.

Genç mültecilerin haklarından haberdar olmamamaları bir başka sorun alanı olarak 
tartışıldı. Diyarbakır gençlik merkezi deneyimi paylaşıldı. Bilgi eksikliği, travma 
sonrası stres bozukluğu, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda yeterli farkındalığın 
olmamasına vurgu yapılmıştır. 

Genç bir  mültecinin ülkeye geldiğinde gereksinim duyduğu temel alanlar şöyle özetlendi:

Barınma

Beslenme, yemek, erzak, 

Sağlık ve Hijyen ile ilgili konular: içme suyu, temiz su, hijyenik ortam, atık suların 
tahliyesi, 

İletişim, Dil öğrenme yerleri 

Eğitim

İstihdam

Ürdün’de de mültecilere ait veri toplama ve bulundurma sorunu olduğu vurgulandı. 

Ürdün ve Türkiye’de kamp alanlarında yaşanılan sorunlar tartışıldı, özellikle ihtiyaçların 
farklı olduğu ve güvenlik alanında yaşanan sorunlar vurgulandı. Bazı kamplarda ki 
tercüman eksikliği de bir diğer sorun alanı olarak tanımlandı.
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Öneriler:

Kamp içi ve kamp dışı alanlarda güncel ve efektif verilerin oluşturulması gerekliliği 
vardır.  Veri toplama sürecinde hem devletin, hem de STK’ların aktif olarak yer alması 
gerekmektedir. 

Veri toplama süreçlerine, hem Suriyeli hem de Türkiyeli gençler katılmalı. Gençlik 
katılımının olduğu bir Katılımcı Eylem Araştırması yöntemi (Participatory Action 
Research) ile araştırmalar gerçekleştirilmeli. Böylelikle Hem Türkiye’deki mevcut durum 
tespiti yapılmış ve mültecilerin ihtiyaçları  belirlenmiş olur, hem de araştırma ve sorunu 
belirleme süreçlerine gençlerin katılımı sağlanmış olur. Sonra ki süreçlerde gençler sağlık 
ve eğitim konularında, belirledikleri alanlarda müdahil olabilirler. 

Gençlerin sadece hizmet alan değil hizmet sunan aktörler olarak konumlandırmak, bu 
konuda yeterliliklerini artırmak.

İhtiyaç Haritalaması Çalışması yapılması gerekliliği vurgulandı. STK’lar aracılığıyla 
ihtiyaçların haritalanması, böylelikle doğru hizmetin, doğru kişilere, doğru şekilde 
ulaştığından emin olunması

Genç mültecilere yönelik olarak güvenli istihdam alanları yaratmak gereklidir. 

Kurumların içerisinde de anlamlı gençlik katılımı olmalı. Sosyal medya gibi farklı araçlar 
kullanılarak gençlerin aktif katılımı sağlanmalı

Suriyeli ve Türkiyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum kapsamında daha çok sosyal 
faaliyetler düzenlenmeli. Sosyal uyum kavramı, sadece mültecileri değil, yerel halkı da 
kapsamaktadır. Dolayısıyla sosyal uyum derken yerel halkı da  kapsayıcı, destekleyici 
faaliyetler gerçekleştirmek, yerel halkın bu konuda ki sorumluluğunu vurgulamak 
gerekmektedir. Yerel halk ve mültecileri ortak ilgi alanları ve ortak ihtiyaçlar üzerinden 
bir araya getirmek gerekmektedir. 

Lise ve üniversitelerde sivil katılım ve sosyal sorumluluk konularında gençler 
bilgilendirilebilir, bununla ilgili müfredata dersler eklenebilir.

Gençlere yönelik çalışmaların, gençlere uygun ve gençlerle birlikte oluşturulması 
gerekmektedir. Gençler heterojen bir grup olduğu için, farklı ihtiyaçları vardır. 
Gerçekleştirilecek uygulamaların yer, zaman ve içerikleri onlarla birlikte oluşturulan 
programlarla gerçekleştirilmeli. Gençlerin katılımları için gerekli olan destekler (ulaşım, 
yemek vb.) sağlanmalı. 



Sonuç: 
Mülteci Olmanın Genç Hali Uluslararası İyi Uygulamalar Konferansı, insani yardım 
alanında mevcut durum ve yaşanan zorlukların tespit edilmesi, mültecilerin genç olma 
hali üzerinden gerçekleştirilen iyi örnek uygulamaların paylaşılması ve sağlık, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet, gençlerin katılımı ve sosyal uyum kavramlarıyla ilişkilendirilerek 
üzerine tekrar birlikte düşünme ortamı sağlaması açısından ilham verici bir platform 
olmuştur.

Üç gün süren konferansın sonunda, çıktılar ve çözüm önerileri dört ana başlık altında 
toplanmıştır; sağlık ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet, gençlik katılımı ve sosyal uyum. 
Genç mültecilerin durumuna dair geliştirilen çözüm önerileri Youth İmpact amaç ve 
taahhütleriyle son derece ilişkilidir. 

İlk kez 2016 yılında gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi, savaş, çatışmalar ya da doğal 
afetler nedeniyle yerinden edilmiş, insani yardıma “muhtaç” duruma gelmiş insanların 
sorunlarına çözüm üretmek, mevcut insani yardım sistemini değerlendirmek ve daha   
etkili hale getirmek için farklı paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. 

Dünya İnsani Zirvesi’nin en önemli çıktılarından biri, insani krizlerin gençler üzerinde 
yarattığı olumsuz etkilerin bir an önce giderilmesi, gençlerin temel hak ve hizmetlere 
erişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve toplumsal değişim yaratma potansiyellerini 
ortaya çıkarabilmeleri için, güçlendirilmesi yönünde oluşturulan Youth Compact oldu. 

Youth Compact, gençleri insani yardımın öncüleri ve kriz durumlarında çözümün 
aktif özneleri konumuna getirmeyi taahhüt etmektedir ve  beş ana eylem alanını 
kapsamaktadır. Bunlar; 

•	 Her yaş grubunda, her cinsiyetten katılımı arttırmak 

•	 Gençlerin sistematik olarak insani krizlerde etkin rol almasını, sorunların 
belirlenmesinde ve çözüm üretim sürecinde yer almasını sağlamak 

•	 Gençlerin kapasitelerinin güçlenmesi ve yereldeki rollerinin artırmak

•	 Adolesanların ve gençlerin ihtiyaçları ve öncelikleri için kaynak yaratmak

•	 Alana dair gerekli olan güncel ve etkin verilerin toplanmasını sağlamak

Konferans boyunca gerçekleştirilen tartışmalara baktığımızda, hem sağlık ve toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet, hem de gençlerin katılımı ve sosyal uyum konusundaki 
oturumlarda, öne çıkan ortak sorunlar; veri eksikliği, gençlerin çözüme katılımının 
olmaması ve aktif özne olarak yer almaması, insani yardım alanında yapılan çalışmaların 
toplumsal cinsiyet perspektifi ile gerçekleştirilmemesi olmuştur. 

Genç ve mülteci olma halini deneyimleyen, mülteci genç aktivistlerin konferansa 
katılımı, deneyim ve gözlem paylaşımı, insani kriz süreçlerinde aktif özneler olduklarının 

Sonuç62



güzel bir örneği olmuştur. Mültecilere hizmet sağlayan merkezlerde ve güvenli alanlarda 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerden söz eden mülteci ve yereldeki gençler, gençlerin katılımı 
sağlanarak güçlendirilmesine destek olunmasının önemini bir kez daha vurgulamıştır. 
Konferansın belki de en önemli çıktısı, gençlerin çözümün bir parçası olduğunu, somut 
olarak göstermesidir. 

Bunu sağlama yöntemlerinin de üç gün boyunca tartışıldığı konferansın öne çıkan 
önerilerinden biri de mültecilere yönelik gerçekleştirilmesi gereken veri toplama ve 
ihtiyaçların tespiti süreçlerine gençlerin yetkinleştirilerek dahil edilmesidir. Katılımcı 
eylem araştırmaları (PAR) ile mülteci gençlerin içinde bulundukları yerelin ve 
toplulukların yaşadığı sorunları tespit etmesi, karar verme mekanizmalarına katılması ve 
çözümün bir parçası olmasını sağlaması önerilmiştir.

Konferans aynı zamanda iyi uygulamaların başlatılması ve yürütülmesi için, kamu 
yetkilileri, yerel aktörler, özel sektör temsilcileri gibi paydaşlar ile temas kurulması 
gerektiğine dair de ipuçları sunmuş, işbirliği ve savunuculuk yapılması gereken alanları 
tanımlamıştır.

Sonuç itibariyle, Mülteci Olmanın Genç Hali Uluslararası İyi Uygulamalar Konferansı, 
farklı ülkelerden gelen genç mültecilerin ihtiyaç ve önceliklerinin görünür olması, bu 
alanda gerçekleştirilen iyi örnek çalışmaların paylaşılması ve gençlerin çözüm sürecine 
doğrudan katılımını desteklenmesi açısından Dünya İnsani Zirvesi ve Youth Compact 
taahhütlerinin amaçlarına yardımcı olacak bir tartışma ve öneri geliştirme ortamı 
yaratmıştır. 
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Konferans Katılımcısı Kurum

Gökhan Yıldırımkaya UNFPA Türkiye (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
Zeliha Ünaldı Birleşmiş Milletler Türkiye
Robert Thomson Uzman
Sarah Al Ghazou UNFPA Ürdün (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
Manar Amro Quest Scope Vakfı
Leana Islam UNFPA Ürdün (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
Aya Al Halabe Nabaa Lübnan
Sabah Al Nakouze Nabaa Lübnan
Khaled Ahmad Al Azraq SAWA Lübnan
Anass Salah Hayek SAWA Lübnan
Mohamad Chehade SAWA Lübnan
Bothaina Qamar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
Osman Çakıroğlu KIRON Üniversitesi
Rahman Warde Y-PEER Cezayir
Fatma Hacıoğlu Sarıdağ UNFPA Türkiye (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
Elif Elçi Çarıkçı UNFPA Türkiye (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
Karl Kulessa UNFPA Türkiye (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
Mohammed Fatih Alkadah UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği )
Irina Isomova UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği )
Nilgün Çavuşoğlu UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
Monica Prisacariu UNV (Birleşmiş Milletler Gönüllüleri)
Ozan Çakmak UNDP Türkiye (Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı)
Kamil Yücel Türk Kızılayı
Onur Kutay Özertürk Türk Kızılayı
Kamil Erdem Güler Türk Kızılayı
Zeynep Kurmus Hürbaş Süreli Destek
Beril Sönmez Mülteciyim Hemşehrim Dayanışma Ağı
Belgin Açar Genç Hayat Vakfı
Nurgül Elçik Yuva Derneği
Elif Türkmen Elbirler Hayata Destek Derneği
Harika Halat Yuva Derneği
Tuğba Bakırcı Yuva Derneği
Emre Erdoğan Akademisyen, Bilgi Üniversitesi
Gün AKI Uzman
Sharafdzhon Boborakhimov Y-PEER Tacikistan
Hakan Karaoğlu Türk Kültür Vakfı
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Görkem Argun AIESEC (Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj 
Komitesi Derneği)

Nurullah Turan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Meltem Arıoğlu Mavi Kalem Derneği
Umut Dilara Baycılı Mavi Kalem Derneği
Ece Saka Mavi Kalem Derneği
Emine Kaya Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Muhammed Bahri Telli Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Özlem Ezgin Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Ferzin İpekyüz Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Zehra Güveren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Buket Ezgi Uzel Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Onur Soysal Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Aynur Marangoz Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Başak Tuğsavul Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Ahmet Malla Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Walid Abdi Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Menal Elömer Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Pelin Zenginobuz Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği/ Y-PEER Türkiye
Cansu Taşdemir Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği/ Y-PEER Türkiye
Berat Can Erdoğan Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği/ Y-PEER Türkiye
Fatma Turgut Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği/ Y-PEER Türkiye
Mahmut Akkaya Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği/ Y-PEER Türkiye
Alanna Armitage UNFPA  Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi 
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