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Giriş
RIDE (İÇE) Uygulama Kaynağı gençlik çalışanlarına 10 farklı konuda çeşitli pratik araçlar sunma
amacıyla hazırlanmıştır. Her bir oturum planı hedeflere genel bakış, hedef kitle ve gerekli kaynaklara
ilişkin bilgilerle başlamaktadır. Ardından konu tanıtılmakta, ilgili istatistikler verilmekte ve tüm
paydaş ülkelere ilişkin veriler, gayri resmî etkinlikler ve değerlendirme yöntemleri incelenmektedir.
Oturum planlarında, mevcut kaynaklarda nispeten az yer verilen konular, bunun yanı sıra sosyal
medya, nefret söylemi, radikalleşme ve aşırıcılık gibi zorlu ve gündemi oluşturan hususlar ele
alınmaktadır. Oturumların diğer bir bölümü kırsal kesimde yaşayan zihinsel engelli gençler için
hazırlanmıştır ve ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde sayıları rahatsız edici düzeylere ulaşan NEET (okul, iş
ve eğitimlerde yer almayan) gençlerin geleceğini öngörebilmeyi hedeflemektedir. Oturum planlarında
yer verilen gayri resmî etkinlikler ise gençlerin ekonomik farklılıklar, göç, işsizlik ya da engellilik gibi
durumlara yönelik farkındalıklarını arttırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca dinler arası diyalog
çalışmalarının teşvik edilmesi ve kültürel farklılıkların anlaşılması hususlarına özel ilgi
gösterilmektedir.
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Oturumlarda uyulması gereken temel kurallar
Açık ve “nefretsiz” tartışmalarda arkadaş canlısı ve rahat bir ortam sağlanacaktır. Aşağıda yer alan
iletişimle ilgili temel kurallar her bir oturumun öncesinde katılımcılara açıklanmalıdır. Çalışma
grubundan öneriler sunmaları ve demokratik bir yaklaşımla, oturum süresince uyulması gereken
kurallarda fikir birliğine varmaları beklenmektedir.
§

Katılım tamamen gönüllülük esasına bağlıdır.

§

Tüm katılımcılar, grup etkinlikleri ve tartışmalarda yer alır.

§

Kendilerini yeterince hazır ya da emin hissetmedikleri durumlarda katılımcıların “pas” deme
hakkı vardır.

§

Grup tartışmaları katılımcılar ve gençlik çalışanları tarafından yürütülecektir. Gizlilik ilkesi
ancak güvenlikle ilgili bir endişenin ortaya çıkması halinde ihlâl edilebilir.

§

Tüm katılımcılara saygılı ve eşit bir şekilde davranılır.

§

Tüm katılımcılar, diğerlerinin konuşmalarını dinlemelidir.

§

Herkesin hiçbir şekilde yargılanmadan ve sözü kesilmeden düşüncelerini ifade etme hakkı
vardır.

§

Farklı bakış açıları, tutumlar ve düşünceler tartışılabilir.

§

Katılımcılardan, diğerlerinin fikirlerini dinlemeleri, etkileşim içerisinde olmaları, sürekli ve
verimli bir tartışma ortamı yaratmak için sorular sormaları beklenmektedir.
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1 DİNLERİN DİYALOĞU

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: CESIE, İtalya

1.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Bu oturum planı Dinler ve Dinler Arası Diyalog konularını içermektedir.
Oturum süresince gerçekleştirilecek sunumlar:
§
§
§

Ele alınacak temel konulara (Din, İnanç ve Dinler Arası Diyalog) ilişkin bilgilendirme;
Her bir ülkenin ilgili konulara ilişkin istatistikleri;
Katılımcıların konu üzerinde yoğunlaşmalarını, farklı din ve inançlara ilişkin bilgi edinmeleri,
basmakalıp düşünceleri yıkmalarını ve medyanın toplum içerisindeki rolüne ilişkin eleştirel
düşünme becerisi kazanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan 5 farklı gayri resmî etkinlik
sunulacaktır.

1.1.2
§
§
§
§

AMAÇLAR

Kendi inancınız ve diğer insanların inandıkları dinlere yönelik anlayışınızı keşfetmek ve
derinleştirmek;
İnanç ve din arasındaki farkları anlamak;
Kültürel çeşitliliğin anlaşılmasına katkıda bulunmak;
Eleştirel düşünme becerileri geliştirmek

1.1.3

HEDEF KİTLE

Program, tüm gençlere açıktır. Fakat farklı dinlere ve dinsiz topluluklara mensup gençlerden oluşan
gruplara yer vererek, daha zengin ve verimli tartışmaların ortaya konulması tavsiye edilmektedir.
Hedef kitle yaş grubu: 16- 30 yaş grubu
Hedef kitle boyutu: En az 7, en fazla 15 katılımcı
Süre: 120 dakika

1.1.4
§
§
§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR

Kâğıt tahtalar,
Post-it not kâğıtları,
Fosforlu kalemler (tahta kalemleri),
Tükenmez kalemler,
Basılı görseller,
Önceden hazırlanan post-it notlar,
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§
§

Önceden hazırlanan makaleler ve gazete yazıları,
Süre: 2 saat

1.2.1

KONU ÖZETİ

Dinler Arası (ya da inançlar arası) Diyalog, hem bireysel hem de kurumsal düzeylerde farklı dini
geleneklere ve inançlara ve/veya manevî ya da insanî inanışlara mensup kişiler arasındaki işbirliğine
dayalı, yapıcı ve pozitif etkileşimi ifade etmektedir. Bağdaştırma (sinkretizm) ve alternatif din
oluşturma eğilimlerinden tamamen farklıdır. İnançlar arası etkileşim, dinlerden vazgeçilmesi ya da
tüm dinlerin bir çatı altında toplanması değil, genellikle farklı dinler ya da inanışlar arasındaki anlayış
ortamını geliştirerek, yeni inanışların sentezinden çok diğerlerinin kabulünü amaçlayan bir diyalog
sürecidir.
Günümüzde bilindiği şekliyle resmî dinler arası diyalog çalışmalarının tarihi, Doğu ve Batı
medeniyetlerinden farklı dinlere mensup insanları bir araya getiren, 1893 yılında Chicago’da
düzenlenen Kolomb Fuarında gerçekleştirilen Dünya Dinler Meclisine dayanmaktadır. 1
Konu ve etkinliklere ilişkin ayrıntılara girmeden önce, zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilen
Din ve İnanç kavramları arasındaki nüans farklarını açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir:
Din, insanlığı antropolog Cliffor Geertz’in “varoluş düzeni” olarak adlandırdığı olguyla ilişkilendiren
davranış ve uygulamalar, dünya görüşleri, kutsal kitaplar, kutsal mekânlar, etnik gruplar ve toplumsal
örgütlenmeler gibi unsurların oluşturduğu kültürel bir sistemdir (1993). Farklı dinler, “ilahî”, “kutsal”,
“doğaüstü bir yaratık ya da yaratıklar” ya da “yaşamın geri kalanına erdem ve güç katacak bazı yakınlık
ve öz-aşkınlık türleri” gibi farklı unsuları içerebilir.
İnanç ise bir kişiye ya da nesneye itimat ya da güven, sadakatin gerekliliklerine bağlılık ya da bir kişi,
söz ve uğraşıya karşı sadakat anlamı taşımaktadır. “İnanç” sözcüğü aynı zamanda belirli bir dini inanış
sistemine mensubiyeti de ifade edebilmekte, bu durumda algılanan emir düzeylerine bağlı itminan
olgusuyla eşit görülebilmektedir. 2

1.2.2

VERİ

VE

İSTATİSTİKLER

Bir nüfus araştırmasında 2010 yılı itibariyle dünya üzerinde 2,2 milyar Hristiyan (dünya nüfusunun
%32’si), 1,6 milyar Müslüman (%23), 1 milyar Hindu (%15), yaklaşık 500 milyon Budist (%7) ve 14
milyon Musevi (%0,2) yaşadığı belirlenmiştir. Tahminen 58 milyon kişi ise, yani dünya nüfusunun
%1’inden daha az bir kesim, Bahâîlik, Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo, Vika ve Zerdüştlük
gibi inanışlara sahiptir.3
1

2

3

Inter-religious Dialogue. (Dinler Arası Diyalog) (2014). New World Encyclopedia. [Erişim Tarihi: 08-09-2017]
Bağlantı: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Inter-religious_Dialogue
Faith. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Vakfı, 2017 [Erişim Tarihi: 08-092017]. Bağlantı: https://en.wikipedia.org/wiki/Faith
The Global Religious Landscape, (2012). (Küresel Dini Görünüm) [Erişim Tarihi: 10-03-2017] Bağlantı:
http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
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Başlıca Dinlere Mensup
İstatistikler, 2010

Kişilere

İlişkin

Dünya nüfusu içerisindeki yüzdelik dilimler
%0,8
Diğer Dinler**
%0,2

%5,9 Halk Dinleri*

Musevi

%31,5
Hristiyan

%23,2
Müslüman

%7,1
Budist

%15,0
Hindu
%16,3
Bağımsız

* Afrika ve Çin toplulukları, Amerikan yerlileri ve Avustralya’da yaşayan
aborijinlere ait dinlerin mensuplarını kapsamaktadır.
** Bahâîlik, Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm dinlerini, ayrıca Tenrikyo, Wicca,
Zedüştlük ve diğer birçok inanca mensup kişileri kapsamaktadır.
Rakamlar 100’e tamamlanacak şekilde yuvarlanmıştır.
Pew Research Center – Din & Toplumsal Hayat Forumu (Forum on Religion
&
Public
Life)
Global Religious Landscape, Aralık 2012

Şekil 1

1.2.2.1 İ TALYA
Hristiyan nüfusunun ağırlıkta olduğu İtalya’da gerçekleştirilen akademik dinler arası diyalog
tartışmaları oldukça zengindir. Nüfusunun büyük çoğunluğu Katoliklerden oluşmaktadır fakat
ülkedeki farklı Hristiyan mezheplerine, İslam ve Hinduizm dinlerine mensup kişi sayısı giderek
artmaktadır. Hristiyan kiliselerine bağlı kişilerin birçoğu, insanlar arasındaki diyaloğun ve bir araya
gelmenin önemine inanmaktadır. Ekümenik, inançlar arası ve dinler arası etkinliklerin sayısı her geçen
yıl artış göstermektedir.
İtalyan kanunları, (okul türüne bağlı olmak üzere) tüm devlet okullarında haftada bir ve iki saat
arasında Katolik mezhebi derslerinin verilmesini yasal kabul etmektedir. Bu dersler kanunlar
tarafından seçmeli olarak tanımlansa da, ülke genelinde yalnızca birkaç okulda öğrencilerin Katolik
mezhebi dersleri dışında tercih yapabilmesine olanak tanınmaktadır. 2013 yılında öğrencilerin
%88,9’u Katolik dini derslerine katılmıştır. Bu durum %11,1’lik bir kesimin muhtemelen farklı dinlere
mensup olduğunu ya da hiçbir dine inanmadığını göstermektedir.
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Bir İtalyan araştırma merkezi4 olan 2016 Eurispes Raporu’na göre İtalya nüfusunun %71,1’i Hristiyan
olsa da, dinî ritüelleri yerine getiren kişilerin nüfusa oranı yalnızca %25,4 düzeyindedir. Dinî azınlıklar
ülke nüfusunun %2’sini oluşturmaktadır. En geniş dinî grup Protestan Hristiyanlardır (%27) ve
ardından Yehova Şahitleri (%25,7), Müslümanlar (%15), Ortodoks Hristiyanlar (%9,6), Budistler
(%9,1), Museviler (%2,2) ve Hindular (%1,9) gelmektedir.5
İtalya’nın çok kültürlü bir ülke olduğu ve bu nedenle diyaloğun ne derece önemli olduğu açıkça
görülmektedir. İtalyan Anayasası birçok maddede din özgürlüğü ilkesini desteklemektedir. Örneğin
üçüncü maddede cinsiyet, ırk, dil, din ve siyasal düşünce, kişisel ve sosyal şartlara bakılmaksızın tüm
vatandaşların eşit oldukları belirtilmektedir. Yedinci maddede Kilise ve Devlet birbirlerinden ayrılsa
da, tarihi nedenlerden dolayı Katolik Kilisesine belirli bir düzeyde egemenlik atfedilmektedir. Vatikan
Devleti, İtalya topraklarında yer almaktadır ve Katolik Kilisesi İtalyan toplumu içerisinde kök salmış
durumdadır. Bu ayrıcalık diğer dinlere tanınmamaktadır ve tartışmaya açık olsa da, hiçbir dini inancın
diğerleri üzerinde üstünlük kurmaması gereken demokratik bir devlet için ilkelere aykırı bir
durumdur.6
1.2.2.2 B İRLEŞİK K RALL ı K
Nüfus Sayımı sonuçları, din ve inançla ilgili en verimli kaynaklardır. 2011 yılına ait istatistiklere göre:
§

§

§
§
§

§

Sayıları giderek azalsa da, 2011 yılı itibariyle İngiltere ve Galler’deki en kalabalık dinî grup
Hristiyanlardır. Müslümanlar ikinci büyük dinî topluluğu oluşturmaktadır ve geçtiğimiz son on
yıl içerisinde sayılarında artış yaşanmıştır. Ayrıca sayımlar sırasında, hiçbir dine mensup
olmadıklarını belirten kişilerin nüfusun dörtte biri düzeyine ulaştığı görülmüştür.
2011 Nüfus Sayımında Hristiyan nüfus 33,2 milyon kişiyle (nüfusun yüzde 59,3’ü) ülkenin en
kalabalık dinî grubu olarak belirlenmiştir. İkinci en kalabalık dinî topluluk ise 2,7 milyon
kişiyle (nüfusun yüzde 4,8’i) Müslümanlardır.
2011 yılında 14,1 milyon kişi, yani İngiltere ve Galler nüfusunun yaklaşık dörtte biri, hiçbir
dine inanmadıklarını belirtmiştir.
Din sorusu, 2011 sayımlarındaki gönüllülük esasına dayalı tek sorudur ve nüfusun yüzde 7,2’si
bu soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etmiştir.
2001 ve 2011 yılları arasında kendilerini Hristiyan olarak tarif eden kişi sayısında azalma
yaşanırken (yüzde 71,7’den 59,3’e), hiçbir dine inanmadıklarını belirten kişi sayısında artış
gözlenmiştir (yüzde 14,8’den 25,1’e). En fazla Müslüman nüfusta görülmek üzere (yüzde
3,0’dan 4,8’e), diğer başlıca dinî gruplara mensup kişi sayılarında da artış yaşanmıştır.
2011 yılı verilerine göre, kendilerini Müslüman, Budist, Hindu ve Musevi olarak tanımlayan
kişilerin oranlarına bakıldığında, Londra’nın en fazla çeşitlilik içeren bölge olduğu

Rapporto Italia (2017). EURIPES. [Erişim Tarihi: 01-07-2017] Bağlantı:
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2016
5 Pedrazzi, N. (2016) L’Italia e le religioni nel 2016. [Erişim Tarihi: 10-03-2017] Bağlantı:
http://riforma.it/it/articolo/2016/02/01/litalia-e-le-religioni-nel-2016.
6 Scuderi, M. (2015). Interfaith dialogue in Italy: a school project suggestion. [Erişim Tarihi: 21-05-2017]. Bağlantı:
https://rpd.unibo.it/article/viewFile/4694/4186.
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görülmektedir. En yoğun Hristiyan nüfusu Kuzey Doğu ve Kuzey Batı bölgelerinde, hiçbir dine
inanmayan en kalabalık topluluk ise Galler’de yaşamaktadır.7
On yılda dinî mensubiyetlerin değişen tablosu
§

§
§

§

§

İngiltere ve Galler’de gerçekleştirilen 2011 Nüfus Sayımlarına göre en büyük dinî topluluk, 33,2
milyon kişi ile Hristiyanlardır (nüfusun yüzde 59,3’ü). Müslümanlar ise 2,7 milyon kişi ile ikinci
büyük dinî topluluğu oluşturmaktadır (nüfusun yüzde 4,8’i).
İngiltere ve Galler’de yaşayan 14,1 milyon kişi, yani nüfusun yaklaşık dörtte biri (yüzde 25,1),
hiçbir dine mensup olmadıklarını belirtmiştir.
Diğer başlıca dinî gruplara ilişkin değerlere bakıldığında; 817,000 kişi kendisini Hindu
(nüfusun yüzde 1,5’i), 423,000 kişi Sih (yüzde 0,8), 263,000 kişi Musevi (yüzde 0,5), 248,000
kişi ise Budist (yüzde 0,4) olarak tanımlamıştır.
240,000 kişi (yüzde 0,4) kendisini büyük dinler arasında yer almayan dinlere mensup olarak
tanımlamıştır1. Bunlar arasında en yaygın olarak görülen dinler, sırasıyla 57,000 ve 39,000
kişiden oluşan, Paganizm ve Spiritüalizm inançlarıdır. Yine farklı yanıtlar arasında 24,00
kişiyle Karma Dinler, 20,000 kişiyle Jainizm ve 11,000 kişiyle Ravidassia dinleri yer almaktadır.
Din sorusu, 2011 sayımlarındaki gönüllülük esasına dayalı tek sorudur ve nüfusun yüzde 7,2’si
bu soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etmiştir.
Şekil 2: İngiltere ve Galler’deki dinî azınlıklar, 2011

Müslüman
Hindu
Sih
Musevi
Budist
Diğer Dinler

Nüfus oranları

Şekil 2

2001 Nüfus Sayımı ile karşılaştırıldığında görülen en önemli eğilimler:
§
§

7

Hiçbir dine mensup olmadığını belirten kişi sayısında artış (2001 yılında 14,8 iken 2011
yılında 25,1 düzeyine çıkmıştır),
Hristiyan olduğunu belirten kişi sayısında azalma (2001 yılında 71,7 iken 2011 yılında 59,3
düzeyine çıkmıştır) ve

Religion in England and Wales 2011 (2011 İngiltere ve Galler’de Din) (2012). Office for National Statistics.
(Ulusal İstatistik Ofisi) [Erişim Tarihi: 21-05-2017]. Bağlantı:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninengla
ndandwales2011/2012-12-11
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§

Diğer dinlere mensup kişi sayısında artış (Müslümanların nüfusa oranı 2001 yılında 3,0 iken
2011 yılında 4,8 düzeyine çıkmıştır).8

İngiltere Kilisesine Katılım
Basın raporu: 12 Ocak 2016
“Church Publishes 2014 Attendance Statistics New Church of England” (Kilise Yayınları 2014 Yeni
İngiltere Kilisesi Katılım İstatistikleri) raporuna göre haftalık ritüellere katılan kişi sayısı bir milyonun
hemen altındadır. Araştırma 2014 yılının Ekim ayında dört hafta boyunca sürmüş, kilisenin haftalık
ETKİNLİKLERİNEkatılan kişi sayısı 980,000, bu kişilerin 830,000’i yetişkin, 150,000’i ise çocuk olarak
tespit edilmiştir. İstatistikler aynı zamanda 2014 Noel’inde 2,2 milyon kişinin kiliseye geldiğini,
Paskalya bayramında ise 1,3 milyon kişinin etkinliklere katıldığını göstermektedir. Ayrıca Noel
öncesindeki dört haftada (İsa’nın gelişini anma amacıyla) dinî cemaatler ve yerel topluluklara yönelik
etkinliklere 2,2 milyon, kentsel kurumlar ve okullara yönelik aktivitelere ise 2,6 milyon kişi katılmıştır.
Yine aynı istatistiklerde İngiltere Kilisesi tarafından sunulan diğer hizmetlere de yer verilmektedir.
2014 yılında Kilise bünyesinde yılın her haftasında yaklaşık 1,000 nikâh töreni, 2,000 vaftiz töreni ve
3,000 cenaze töreni düzenlenmiştir. 2014 yılı içerisinde gerçekleşen doğumların %12’si İngiltere
Kilisesinin vaftiz törenleriyle ya da şükran günü hizmetleriyle kutlanmış, cenaze törenlerinin ise %31’i
Kilise çatısı altında gerçekleştirilmiştir. İstatistiklere bir bütün olarak bakıldığında, geçtiğimiz son on
yıl içerisinde, yılda %1 düzeyinde olmak üzere, katılım düzeyinde toplam %12’lik bir düşüş
yaşanmıştır.9

Religion in England and Wales 2011 (2011 İngiltere ve Galler’de Din) (2012). Office for National Statistics.
(Ulusal İstatistik Ofisi) [Erişim Tarihi: 05-20-2017]. Bağlantı:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninenglanda
ndwales2011/2012-12-11
9 Research and Statistics Department Archbishops’ Council (2016). Statistics for Mission 2014. Archbishops’
Council: London. [Erişim Tarihi: 18-04-2017]. Bağlantı:
https://www.churchofengland.org/media/2432327/2014statisticsformission.pdf
8
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Şekil C: İngiltere Kilisesine toplam katılım, 2004-2014
Paskalya etkinlikleri

Ortalama haftalık katılım

Olağan Pazar günü katılımı

Katılımcı sayısı

Noel etkinlikleri

Yıl
Şekil 3

2010 Eşitlik Yasası, Birleşik Krallık genelinde hiçbir bireye ayrımcılık yapılmamasına ilişkin yasal
hükümler içermektedir. Yasa çerçevesinde özel olarak tanımlanan alanlardan biri de, hiçbir kimseye
“din, inanç ya da dinsizlik/inançsızlık” nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağıdır.
Birleşik Krallıkta din özgürlüğü ve hoşgörü el üstünde tutulsa da, bu alanda atılması gereken çok daha
fazla adım bulunmaktadır. Interfaith Network (www.interfaith.org.uk) ve benzeri kuruluşlar, ülkedeki
dinler arası diyalog ortamını desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.
1.2.2.3 Hı RVATİSTAN
Hırvatistan vatandaşları tarafından verilen yanıtlara göre, ülkedeki en yaygın dini inanış
Hristiyanlıktır ve Hırvat nüfusunun büyük bir bölümü kendilerini Roma Katolik Kilisesi mensubu
olarak tanımlamaktadır. Hırvatistan Devleti’nin resmî dini bulunmamaktadır ve din özgürlüğü, tüm
dinî toplulukları kanunlar önünde eşit gören ve din ve devlet işlerini birbirinden ayıran Hırvatistan
Anayasası ile güvence altına alınmıştır.
2011 nüfus sayımına göre10 Hırvatistan nüfusunun %86,28’i Roma Katolik Kilisesi, %4,44’ü ise
Ortodoks Kilisesine mensup iken, %1,47’si Müslüman, %0,34’ü ise Protestan olarak tanımlanmıştır.
Hırvatların %3,81’i ise hiçbir dine inanmamakta ve ateist olarak tanımlanmaktadır. %0,76 agnostik ve
septist, %2,17 ise belirsizdir.

10

Ostroški, L. (2013). Popis stanovništa, kucanstava I stanova 20011. Statistical Report. Državni zavod za
statistiku Republike Hrvatske. [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1469.pdf
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2009 Gallup anketinde11 yer alan “Din, günlük hayatınızın önemli bir parçası mıdır?” sorusuna
katılımcıların %70’i ‘evet’ yanıtını vermiştir. Ancak dinî ritüelleri düzenli olarak yerine getiren kesim
yalnızca %17,32 düzeyindedir.
Din dersleri devlete ait ilk ve ortaöğretim kurumlarında geniş yer bulmakta, ağırlıklı olarak Katolik
Kilisesi tarafından koordine edilmektedir.
1.2.2.4 S LOVAKYA
Hırvatistan’a benzer şekilde, Slovakya’da görülen en yaygın dini inanış da Hristiyanlıktır ve ülke
nüfusunun büyük bir çoğunluğu kendilerini Roma Katolik Kilisesine mensup olarak tanımlamaktadır.
Slovakya’nın herhangi bir resmî dini bulunmamaktadır ve din özgürlüğü Anayasa tarafından bir hak
olarak tanımlanmaktadır. Buna rağmen Anayasa’nın Giriş bölümünde “Bizler, Slovak Halkı, Büyük
Moravya’nın mirası olarak bu Anayasa’yı atalarımızın politik ve kültürel mirasını ve ulusumuzun ve
devletimizin var oluş mücadelesinde edindikleri deneyimleri daima göz önünde bulundurarak kabul
ediyoruz.” ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler, devletin temel kanunlarında inanca ait unsurlara yer
verildiğini göstermektedir.
2011 yılında gerçekleştirilen Slovakya ulusal nüfus sayımı çalışmasının sonuçlarına göre halkın %76’sı
kendisini inançlı olarak görmekte, %13,5’i onaylanmadıklarını belirtmekte, nüfusun %11’i ise
herhangi bir kilise ya da dinî topluluğa mensup olmadıklarını ifade etmektedir.
Slovakların %62’si Roma Katolik Kilisesi mensubu iken, Augsburg İnanç Bildirgesine bağlı olan
Protestan Kilisesi mensupları nüfusun %6’sını, Yunan-Bizans Katolik Kilisesi mensupları %4’ünü,
Protestan Reform Kilisesi mensupları %2’sini, Ortodoks Kilisesi mensupları ise %1’ini
oluşturmaktadır. Diğer kilise toplulukları ve dinî gruplar ise %0,5’ten daha az oranlarda temsil
edilmektedir.
Slovakların %13,5’i hiçbir dine inanmamakta ve Ateist olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca nüfusun %11’i
herhangi bir kilise ya da dinî topluluğa aidiyet belirtmemiştir.12
Din dersleri zorunlu olarak, alternatif durumlarda Etik Eğitimi adı altında sunulmaktadır.
1.2.2.5 T ÜRKİYE
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan bir araştırma
raporunda, Türkiye’de tüm dinî inançlara mensup bireylerin yaşadığı belirtilmektedir.
Müslümanlar
%99.2

11
12

Diğer dinlere mensup kişiler ya da inançsızlar
%0.4

Religion. GALLUP.com [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı: http://www.gallup.com/poll/1690/religion.aspx
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR Apoštolská cirkev na Slovensku. Ministerstvo kultury
Slovenskej republiky. [Erişim Tarihi: 18-04-2017].
Bağlantı: http://www.mksr.sk/posobnostministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnostif9.htmllang="en-us"
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Ülke geneline ait değerlere bakıldığında, çok dindar olduğunu belirten kişilerin nüfusa oranı %19,4
iken, dindar olduğunu belirtenler %68,1, ne dindar ne de dinsizim diyenler %10,2, dindar olmadığını
söyleyenler %1 ve son olarak hiçbir dini inanç taşımadığını söyleyenler ise %0,3 oranındadır.13

13

Diyanet İşleri Başkanlığı (2014). Türkiye’de dini hayat araştırması. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
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1.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) İNANÇ & DİN
§

“İnanç” ve “Din” kavramlarının keşfedilmesi

İzlenecek adımlar:
1. Duvara ya da bir masanın üzerin iki adet kâğıt tahta yerleştirin.
2. Kâğıtlardan birinin ortasına “İnanç”, diğerine ise “Din” yazın.
3. Genç katılımcılardan post-it not kâğıtları üzerine bu kavramların onlara ne ifade ettiklerini
yazmalarını isteyin.
4. Her iki kavramın tanımını da net bir şekilde yapın. Yukarıda yer alan açıklayıcı bilgilerden
yararlanabilirsiniz.
Süre: 10 dakika

1.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) SEMBOLLER VE ANLAMLARI
§

Bazı temel dinî sembollerin ve anlamlarının keşfedilmesini amaçlayan etkinlik

İzlenecek adımlar:
1. Gruba dinî resimler ve semboller gösterin (aşağıdaki örnekler gibi) ve resimleri duvara asın.
Örneğin:

2. Gençlerden hangi sembolün hangi dine ait olduğunu tahmin etmelerini ve sembollerin anlamlarını
açıklamalarını isteyin.
3. Tüm sembolleri katılımcılara açıklayın (yukarıdaki semboller için, aşağıdaki açıklamaları
kullanabilirsiniz)14:

MUSEVİLİK
14

Living_Faiths_Together (2008). Tool kit on inter-religious dialogue in youth work [Erişim Tarihi: 20-04-2017]

Bağlantı:

http://www.academia.edu/210418/Living_Faiths_Together._Tool_kit_on_interreligious_dialogue_in_the_youth_work
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“Davud’un Yıldızı” (Davud’un Kalkanı), genellikle Museviliğin sembolü olarak kullanılmaktadır. En
yaygın görüşe göre bu sembolde, Kitab-ı Mukaddes’te bir kral olarak bahsedilen Davud’u “koruyan”
Tanrıya atıfta bulunulmaktadır. Ancak oldukça köklü bir tarihe sahiptir ve hakkında birçok farklı
yorum bulunmaktadır.
Yaygın olarak görülen sembollerden bir diğeri de, eski Musevi tapınaklarında kutsal vahiylerin
ardından kullanılan yedi kollu şamdandır. Halen tüm sinagoglarda görülebilmektedir.

HRİSTİYANLIK
İstavroz (haç) sembolü İsa’nın insanoğlunun günahlarına karşı ruhunu teslim etmesini ve üçüncü
dünyada yeniden dirilmesini sembolize etmektedir.
Fakat Hristiyanlıkta kullanılan ilk gizli sembol, Yunancada “balık” anlamına gelen ve adını Iesous
Christos Theou Yios Soter, yani ‘İsa Mesih, Tanrının Oğlu ve Kurtarıcı’ anlamını taşıyan sözcüklerin baş
harflerinden alan İhthis’tir (Ichthys).

İSLAM
Her ne kadar İslam dininin resmi bir sembolü ya da rengi olmasa da, ay-yıldız sembolü ve yeşil renk
genellikle İslam’la ilişkilendirilmektedir. Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu birçok ülke,
muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu’ndaki uygulamalara dayanarak, ay ve yıldız sembollerini
kullanmaktadır.
Musevilik, Hristiyanlık ve İslam ortak bir zemine sahiptir: her biri İbrahim’i ataları ve öncüleri olarak
gördükleri için İbranî Dinler olarak adlandırılmaktadır. Bu dinlerin her biri, ilk olarak resul İbrahim’e
indirildikleri görüşünü savunmaktadır. Yine her biri tek tanrılıdır ve bu dinlerde Tanrı, yüce yaratıcı ve
ahlâk kaynağı olarak görülmektedir. Dinî metinlerinde büyük ölçüde aynı kişiler, kıssalar ve mekânlar
yer almaktadır fakat tüm bu unsurlar farklı görevler, bakış açıları ve anlamlarla sunulmaktadır.
Süre: 20 dakika

B) BASMAKALIP DÜŞÜNCELERİN YIKILMASI
§

Dinî ve bağımsız metinlerden alıntıların karşılaştırılması

Katılımcılara, benzerlikler ya da farklılıklar içeren dinî metinler ve din dışı eserlerden cümleler verin.
Örneğin:
Tanrının eşsiz ve benzersiz oluşuna ilişkin cümleler
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§
§
§
§

“Korkma, çünkü ben seninleyim; yılma, çünkü Tanrın benim.” – Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya
41:10 (Musevilik);
“Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an
sizinle birlikteyim” - Matta 28:20 (Hristiyanlık);
“Çünkü Biz, ona şah damarından daha yakınız” – Kur’an 50:16 (İslam);
“Tanrı, yalnızca tüm yaratılmışlarda gizlidir” (Hinduizm).

Ahlâkî öğretilere ilişkin cümleler – Yalan Söyleme, Hırsızlık Yapma, Zina Yapma, Kıskanma,
Öldürme
§

§

§

§
§

“Seni Mısır ülkesinden, esirlik evinden çıkaran Tanrın Rab benim. Karşımda başka ilahların
olmayacak. Kendin için oyma put, yukarda, göklerde olanın ya da yerin altında sularda olanın
asla suretini yapmayacaksın […].
“Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına alma […]. Sept gününü kutsamak için onu hatırında tut.
Altı gün çalışacak, bütün işini göreceksin, ama yedinci günü dinleneceksin, o günü Tanrın
Rab’be ayıracaksın; […] Anne ve babana saygı göster […]” – On Emir (Musevilik ve
Hristiyanlık);
“Râhman’ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf
attıkları zaman, “selâm” der (geçer)ler. […] Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk
etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim
bunları yaparsa ağır azaba uğrar. […] İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek
makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selâmla karşılanacaklardır”
Kur’an 25:63-75 (63., 68. ve 72. ayetler).
“Öldürmek yasaktır, dolayısıyla tüm katiller cezalandırılır; tabi kitle halinde ve trampet sesleri
eşliğinde öldürmedikleri sürece” (Voltaire);
“Düşmanlarından ziyade arzularını alt edeni daha cesur sayarım, çünkü en zor zafer kendine
karşı alınandır” (Aristoteles).

Şiddete ilişkin cümleler
§

§
§

§

“Atalarının suçundan ötürü Babil Kralı’nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Kalkıp
dünyayı sahiplenmesinler, yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar” (İncil, Yeşaya 14:21, Musevilik ve Hristiyanlık);
“Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın”
(Kur’an 2:193);
“Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip
elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa, kadının elini keseceksiniz; ona
acımayacaksınız.” (Tesniye 25:11-12, Musevilik ve Hristiyanlık);
“(Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin,
onları yataklarda yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe)
dövün.” (Kur’an 4:34)

Sevgiye ilişkin cümleler
§

“Benim emrim şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Bir adamın dostları uğruna canını
vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur… Birbirinizi sevesiniz diye bu şeyleri size
emrediyorum“ (İncil, Yuhanna 15:12-13, 17, Hristiyanlık);
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§

§
§

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için
sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok
sakınanınızdır” (Kur’an, 49:13);
“Kendini bulmanın en iyi yolu, kendini başkalarına hizmette kaybetmektir” (Mahatma Gandhi);
“Bir düşmanı dosta çevirebilecek yegâne güç sevgidir” (Martin Luther King, Jr).

1. Katılımcıları 3-4 kişiden oluşan küçük gruplara ayırın, her gruba basılı metinler verin ve grup
içerisinde metinlerin hangi dine ait olduklarını tartışmalarını isteyin. Hangi dinî figürlere ya da
diğer ünlü kişilere ait olduklarını bulmaya çalışmalılar.
2. Daha sonra her bir grup, metnin kaynağı ile ilgili olarak diğer katılımcılara kısa bir sunum yapar.
Diğer katılımcıların fikirleri alınır.
3. Tartışma için 10 dakikalık bir süre verin.
Sorabileceğiniz sorular:
§
§
§
§
§
§

Metnin kaynağı sizi şaşırttı mı?
Beklemediğiniz bir şeyle karşılaştınız mı?
Zaten bildiğiniz şeylerle karşılaştınız mı?
Bu etkinlik sizde merak uyandırdı mı?
Daha önce benzer tartışmalarda bulundunuz mu? Nasıl bir ortamda bulundunuz?
Günlük hayatınızda uyduğunuz (uymanız gereken/uymak istediğiniz) herhangi bir düşünce
ve/veya inanış tespit ettiniz mi?

Süre: 30 dakika

C)
§

BASMAKALIP
ROLÜ

DÜŞÜNCELERİN

YARATILMASINDA

MEDYANIN

Medya dilinin dinler üzerindeki etkisinin, medyanın basmakalıp düşüncelerin ve İslam
fobisinin yaratılmasındaki rolünün araştırılması

Etkinliğin amacı:
§
§

Katılımcıların, yanlış yönlendirici, taraflı ve basmakalıp düşüncelere yol açan gazete, internet
haberi, tabloid/medya araçları hakkında bilinçlendirilmesi.
Katılımcıların gazeteler/medya tarafından sunulan bilgiler üzerinde eleştirel değerlendirme ve
düşünmeye teşvik edilmesi.

İzlenecek adımlar:
1.

Yabancı düşmanlığı (ksenofobi) kavramını açıklayın; İslam fobisi (İslamofobi), antisemitizm ve dinlere karşı nefret içeren diğer tutumlardan bahsedin.
(İslam fobisi = Özellikle politik güçler tarafından İslam ya da Müslümanlara karşı nefret ya da
önyargı beslenmesi – Oxford Dictionary)

2.

Medya Efsanesi kavramını açıklayın.
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‘Medya efsanesi’, grup içerisindeki birkaç kişinin aşırı eylemleri nedeniyle bir grup insanın
yanlış sunulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu aşırı eylemler medya gündeminde
daha baskın gelmektedir.
3.

Katılımcıları gruplara ayırın ve her birine Müslümanlar ya da diğer dinler, örneğin Musevilerle
ilgili haberlerin yer aldığı makale ve gazeteler verin.

4.

Gençlerden Müslüman, Musevi, Hristiyan ya da diğer din mensuplarını tanımlayan sıfat ve
sözcükleri bulmalarını ve bulgularını paylaşmalarını isteyin.

Ne tür makaleler seçilmeli?
§
§
§
§

Yanlış yönlendiren ve kesin bir dil kullanan metinler ya da başlıkların yer aldığı makaleler.
Örneğin:
“Terror in Spain: Gunman screaming ‘Allahu Akbar’ opens fire in supermarket” (İspanya’da
Terör: Süpermarkette ateş açan silahlı saldırgan ‘Allah-u Ekber’ diye bağırdı), Daily Express;
“CHRISTMAS IS BANNED IT OFFENDS MUSLIMS” (NOEL KUTLAMALARI, MÜSLÜMANLAR
RENCİDE OLDUĞU İÇİN YASAKLANDI), DAILY EXPRESS 02/11/2005;
Modern anti-semitizm: "…with this idea that Jews run the world and globalization is the fault of
Jews." (… Musevilerin dünyayı yönettikleri düşüncesi ile birlikte küreselleşme fikri Musevilerin
ithamlarıdır) (Michael Kozak, dönemin ABD Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Müsteşarı);15

Bir koşer komplosu mu?
John Pilger ve Dennis Sewell Birtanya’nın
İsrail lobisini yazdı.
Şekil 4

§

15

Araplar/Müslümanlar, Museviler ve diğer dinler hakkındaki makalelerin karşılaştırılması,
dinlerin nasıl çoğunlukla uluslara dayandırıldığının anlaşılması;

Global Anti-Semitism Report (2005) U.S. Department of State. Yayımlanma Tarihi: January 5, 2005. (Küresel
Anti-Semitizm Raporu – ABD Dışişleri Bakanlığı) [Erişim Tarihi: 01-07-2017].
Bağlantı:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Statesman_cover_January_14,_2002.jpg
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Doğru şeklini bulabileceğiniz ve yanlış olduğunu kanıtlayabileceğiniz haberler veren makaleler.
Örneğin:

“OTOBÜSTEN İNİN, NAMAZ KILACAĞIM. The Sun 28 Mart 2008 –
The Sun, bir şoförün namaz kılmak için yolcuları otobüsten indirdiğini iddia etti. Gerçekte ise otobüs
şoförü, otobüsü durdurmak ve geciktiği süreyi telafi edebilmek amacıyla yolcuların hemen arkadaki
otobüse binmelerini söylemek için talimat almıştı. Kendisine hiçbir yolcunun otobüse alınmaması
söylendi ve 10 dakikalık bir molada olduğu için isteğini yapmasına izin verildi.”
5.

Her bir gruptan, bulgularını diğerlerine sunmalarını isteyin.

6.

Aşırı kullanılan, sürekli tekrarlanan ve olumsuz algı oluşturan sözcükler, başlık ve makalelere
önyargı katan ‘manalı’ ya da baskın dil kullanımları arayan tüm grupla bir tartışma başlatın.

Tartışma sırasında katılımcıların aşağıdaki sorulara yanıt bulmasını sağlayabilirsiniz:
§
§
§
§
§
§

Makale ya da başlıklardaki dil kullanımında aşırı genelleştirmeler görülmekte midir?
Makalenin okuyucuda uyandırdığı hisler nelerdir? (Olumlu, olumsuz hisler, korku, nefret,
ötekileştirme vb.)
Katılımcılar, makalede yer verilen kişileri aynı dine/kültüre mensup arkadaşlarıyla
özdeşleştirebilir mi?
Bu tür bir dil kullanımıyla medyanın yapmak istediği şey nedir?
Başka hangi tür dil kullanımları tercih edilebilirdi?
Avrupalı bir hırsız ya da katilin hangi dine mensup olduğu, normal şartlarda haberlerde
belirtilmekte midir?

7.
Ülkenizdeki ve paydaş ülkelerdeki Müslümanları ve İslam dinini hedef alan dil kullanımlarına
ilişkin istatistik ve verileri raporlayın. Örneğin:
§

İtalya’da, özellikle 11 Eylül 2011 sonrasında Müslümanlarla ilgili olarak ‘cihatçı’, ‘mücahit’,
‘köktenci’, ‘yasadışı’, ‘toplum dışı vatandaş’, (Japonca bir sözcük olup, İslam’la ilgisi olmamasına
rağmen) ‘kamikaze’, ‘yabancı terörist’ sözcüklerinin kullanımında artış görülmüştür.16

8. Makale ve başlıkların eleştirel bir şekilde analiz edilmesine ilişkin görüş ve düşünceleri alarak
konuyu özetleyin.

9. Etkinliği olumlu bir sonla bitirmek için gençlik çalışanı, katılımcılardan bu oturumu tanımlayan üç
farklı gazete başlığı düşünmelerini isteyebilir. Başlıklardan biri olumsuz, ikincisi olumlu, üçüncüsü
ise gerçekçi olmalıdır.
Süre: 40 dakika

16

Cartadiroma.org (2016). [Erişim Tarihi: 10-04-2017] Bağlantı: http://www.cartadiroma.org/editoriale/islamlessico-italiani/
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1.
2.

Her bir katılımcıya üç adet post-it not kâğıdı verin ve kâğıt tahtayı duvara yerleştirin.
Katılımcılardan her bir post-it not kâğıdına aşağıdaki özelliklerde bir sözcük ya da cümle
yazmalarını isteyin:

§
Oturum süresince keşfettikleri bir yenilik;
§
Keşfettikleri bir olumsuzluk;
§
Keşfettikleri olumlu bir durum
3. Katılımcılardan salonun ortasına gelerek not kâğıtlarını kâğıt tahtaya yerleştirmelerini, içeriğini
yüksek sesle okuyarak grupla paylaşmalarını isteyin.
4. Son olarak her bir katılımcıdan en çok değer verdikleri bir inanış ya da din kuralından
bahsetmelerini isteyin.
Süre: 10 dakika

1.5.1

GENÇLİK

ÇALıŞANLARıNA

YÖNELİK İPUÇLARı

Gençlik çalışanının, en fazla 15 kişilik bir grupla çalışması önerilmektedir. Uygun durumlarda üyelerin
farklı din mensupları ve hiçbir dinle ilgisi olmayan kişilerden seçilmeli, böylece daha zengin bir
tartışma ortamı yaratılmalıdır.

1.5.2

İZLEME ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Tüm grubun bir ibadethane ziyaret etmesi ve görevli kişilerle (papaz, imam, haham vb.) görüşmeleri
hoş olabilir. Bu şekilde katılımcıların diğer geleneklerle daha iyi etkileşim kurmaları ve diğer dinleri
daha iyi anlamaları sağlanabilir.

1.5.3
§
§

EK BİLGİLER

VE

KAYNAKLAR

Living_Faiths_Together - TOOL KIT ON INTER-RELIGIOUS DIALOGUE IN YOUTH WORK – 2008. Kaynak:
http://www.academia.edu/210418/Living_Faiths_Together._Tool_kit_on_interreligious_dialogue_in_the_youth_work.
Islamophobia
Show
Racism
the
Red
Card.
Kaynak:
http://www.srtrc.org/uploaded/ISLAMOPHOBIA%20ED%20PACK%20FINAL%20PDF.pdf.

1.5.4

TARTıŞıLABİLECEK DİĞER SEMBOLLER

Svastika17

17

Swastika. Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Vakfı, 2017 [Erişim Tarihi: 20-072017]. Bağlantı: https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika
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Şekil 5

Svastika (gamalı haç) (卐 ya da 卍) antik çağlarda Hint alt kıtasında, Doğu ve Güneydoğu Asya’da
kullanılan dinî bir semboldür. İndus Vadisi Uygarlığı ve Mezopotamya’da bulunan arkeolojik
kalıntılarda, ayrıca Bizans ve Hristiyan sanat eserlerinde görülmektedir.
Hinduizm’de Svastika
Hinduizm’de svastika son derece kutsal ve olumlu bir sembol olarak görülmüş ve yaşamın birçok
alanında kullanılmıştır. Hindu tapınakları, adak taşları, elbiseler ve mücevherlerde görülebilmektedir.
Ayrıca Sbastik (“Svastika” sözcüğünün Bengal dilindeki karşılığı) yaygın bir şekilde isim olarak
kullanılmaktadır.
Budizm’de Svastika
Budizm’de svastika sembolünün farklı yüzleri bulunmaktadır. Erdem (dharma), evrensel uyum ve
farklılıkların dengelenmesi gibi anlamlar taşımaktadır. Svastikanın sol kolu sevgi ve merhamet, sağ
kolu ise güç ve akıl kavramlarını sembolize etmektedir.
Hristiyanlık ve Musevilikte Svastika
Hristiyanlıkta Svastika yalnızca geçmiş dönemlerde kullanılmıştır ve oldukça marjinal bir semboldür.
Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanların katledildikleri sırada svastika, zulme uğrayan Latin ya
da Yunanlara ait haç işaretinin yerine kullanılmıştır (fakat benzer yine benzer amaçlarla çapa benzeri
farklı semboller de kullanılmıştır).
Svastika, ölümü üzerine İsa’nın zaferinin bir sembolü olarak kullanılmıştır ve Romantik ve Gotik
tarzda inşa edilen bazı kiliselerde görülmektedir.
Bir Nazi sembolü olarak Svastika
Batı kültüründe svastika, ağırlıklı olarak bir Nazizm’in bir sembolü olarak bilinmektedir. Svastikanın
bir Nazi sembolü olarak kullanımı, sözde Ari ırkına ait bir sembol olduğu teorisine dayanmaktadır.
Svastikanın bir Nazi sembolü olarak kullanılması nedeniyle 1930’lu yıllarda birçok batılı halk bu
sembolü kullanmayı bırakmıştır. Svastikanın kullanımı halk tarafından Hitler rejimine sempati
göstergesi olarak algılanmıştır. Avrupa’daki savaşın başlamasının ardından birçok ülkede halkın bu
sembolü kullanması yasaklanmıştır. Bugün svastika halen batı kültüründe bir tabu olarak varlığını
sürdürmektedir ve bazı ülkelerde bu sembolün kullanılması suçtur.
Tartışılabilecek diğer dinler:
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§

§

§

§

Hint dinleri;
§ Hinduizm,
§ Budizm,
§ Jainizm,
§ Sihizm
Doğu Asya dinleri;
§ Taoizm,
§ Şintoizm,
§ Konfüşyüsçülük
Hristiyanlıkta büyük mezhepler;
§ Katolik,
§ Ortodoks,
§ Protestan
İslâm’da büyük mezhepler;
§ Sünni,
§ Şia,
§ Sufilik,
§ Diğer mezhepler ve mezhepsiz Müslümanlar

Tartışılan dinler ülkelere ya da katılımcıların dinî inanışlarına göre seçilebilir.
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Şekil 5 - Swastika. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2017 [Erişim Tarihi: 20-07-2017]. Bağlantı: https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika
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2 İSTİHDAM/İŞSİZLİK VE GÖÇ
Arkaplan bilgisinin anlaşılması ve basmakalıp düşüncelerle mücadele

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: CESIE, İtalya

2.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Bu oturumda işsizlik ve göç, her ikisi arasındaki ilişki ve ilgili basmakalıp düşünceler ele alınmaktadır.
İşsizlik konusuna, bir göç nedeni ve sonucu olarak odaklanılmaktadır. Tartışılan konuya ilişkin
basmakalıp düşüncelerin yıkılması ve toplumsal açıdan daha büyük bir farkındalık yaratmak açısından
bazı etkinliklerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Önerilen kapalı alan etkinlikleri arasında tanıtım,
ısınma etkinliği, tartışma, rol canlandırma ve son değerlendirme yer almaktadır.

2.1.2
§
§
§
§
§

AMAÇLAR

Göçün arkaplanını ve göç türlerini anlamak;
Farklı bakış açılarına yönelik farkındalık oluşturmak;
İşsizlik, göçmenlik ve ilgili konularla ilgili basmakalıp düşünceleri yıkmak;
Eleştirel düşünme becerileri geliştirmek;
Empati yeteneğini geliştirmek

2.1.3

HEDEF KİTLE

Bu oturum, tüm gençleri hedef almaktadır. Ancak heterojen gruplar oluşturabilmek amacıyla örneğin
şu an işsiz olan, daha önce işsiz kalmış ya da güvencesiz koşullarda çalışmış olan, ayrıca uluslararası
deneyimler yaşayan (ilk ya da ikinci nesil göçmenler, uluslararası öğrenciler vb.) ya da farklı bir ülkeye
çalışma amacıyla göç etmiş kişilerin dâhil edilmesi önerilmektedir.
Hedef kitle yaş grubu: 16-25 yaş arası gençler
Hedef kitle boyutu: 6-10 kişilik gruplar. Çift sayı önerilmektedir, çünkü etkinliklerden biri çiftlere
göre tasarlanmıştır.
Süre: 100 dakika

2.1.4
§
§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR
Yapışkanlı not kâğıtları,
Boş kâğıtlar,
Tükenmez kalem, kurşun kalem, keçeli kalemler (tahta kalemleri),
Büyük bir tahta/iki adet kâğıt tahta,
Tartışılacak soruların çıktısı,
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§

2.2.1

Temel kuralların çıktısı

KONU ÖZETİ

Oturum planının konusu İşsizlik ve Göç hakkındadır. Alanla ilgili başlıca terimler aşağıda
açıklanmaktadır.
İşsizlik
İşsizlik terimi, çalışma yaşındaki kişilerin tam zamanlı bir iş alanında istihdam edilmek istedikleri
fakat iş bulamadıkları durumu ifade etmektedir.18 Bir ülkede yaşayan işsiz insanların nüfus
içerisindeki payı, işsizlik oranı üzerinden hesaplanır. Bu oran, işsiz bireylerin mevcut iş gücü
içerisindeki yüzdesini, bununla birlikte işsizliğin hangi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Göç
İnsanların göçü, genellikle yeni bir yere kalıcı olarak yerleşme amacıyla, bir yerden başka bir yere
gidilmesi eylemini ifade etmektedir. Bu hareket uzun mesafelerde olabileceği gibi (uluslararası,
kıtalararası, küresel göç) aynı ülke içerisinde de gerçekleştirilebilir (köyden kente göç vb.). Bu
bağlamda gönülsüz, ekonomik, mevsimlik, uzun ya da kısa vadeli göçler gibi birçok göç türü
bulunmaktadır.
Göç hareketleri, hareketin yönüne bağlı olarak içe göç ya da dışa göç olarak tanımlanmaktadır.
Dışa göç, kişinin başka bir yere yerleşmek amacıyla yaşadığı ülkeyi terk etmesidir.
İçe göç ise insanların bir ülkeden diğerine geçişini ifade etmektedir. Her iki göç hareketi de ulusal
sınırların dışına gerçekleştirilir.19
Göç hareketlerinin nedenleri genellikle itici ve çekici etkenler olarak açıklanmaktadır. 20
§

İtici etkenler, insanları yaşadıkları bölgeyi terk etmeye motive eden ya da zorlayan olumsuz
etkenlerdir:
§ Yetersiz iş imkânı,
§ Daha az fırsat,
§ İlkel koşullar,
§ Politik korkular,
§ İşkence ve kötü muamele korkusu,
§ Dinî gereklilikleri yerine getirememe,
§ Mal kaybı,
§ Doğal afetler (iklim değişikliği dâhil)

§

Çekici etkenler ise insanları belirli bir bölgeye cezbeden olumlu etkenlerdir:

Pettinger , T. (2017). Definition of Unemployment. Economics. [Erişim Tarihi: 10-04-2017]. Bağlantı:
http://www.economicshelp.org/blog/2247/unemployment/definition-of-unemployment/
19 Böcker, Anita (1998), Regulation of Migration: International Experiences, Het Spinhuis, ISBN 90-5589-095-2
20 Everett S. Lee (1966). A Theory of Migration. University of Pennsylvania: p. 47–57. JSTOR 2060063.
18
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§
§
§
§
§
§
§

İş bulma imkânı,
Daha iyi yaşam standartları,
Hoşlanma,
Eğitim,
Güvenlik,
Aile bağları,
Ve daha birçok etken…

Yukarıda da belirtildiği gibi, göç hareketlerinin temel nedenlerinden biri de işle ilgili koşullardır. İşle
ilgili durumlar arasında iş bulma imkânı (çekici etken) ya da daha az iş imkânı (itici etken) gibi
etkenler ön plana çıkmaktadır. İş piyasasındaki koşullar ise ekonomik göç olarak adlandırılan
hareketin temel etkenleri arasındadır. Ekonomik göçmen, yaşadığı bölgedeki yaşam şartları ya da iş
imkânlarının yetersiz olması nedeniyle bir bölgeden başka bir bölgeye, yaşam standartlarını arttırmak
amacıyla göç eden kişi olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik göçmen terimi, mülteci terimi ile
karıştırılmamalıdır. Ekonomik göçmenlerin ülkelerini terk etme nedenleri ise, mültecilerde görülen
ırk, din ya da etnik köken gibi etkenler nedeniyle zulüm görme olasılığı değil, kötü ekonomik
şartlardır.

2.2.2

VERİ

VE

İSTATİSTİKLER

İşsizlik oranları hem ülkeler arasında, hem de ülke içerisinde değişiklik gösterebilmekte ve göç
hareketlerine etki etmektedir. Yüksek işsizlik oranları (itici bir etken olarak) dış göçlere zemin
hazırlayabilmekte, düşük işsizlik oranları ve iyi iş imkânları ise (çekici bir etken olarak) belirli bir
bölgenin çekiciliğini arttırarak içe göç potansiyeli yaratmaktadır. Ancak söz konusu bilgiler, oldukça
geniş ve kapsamlı bir konu olan göç-işsizlik ilişkisini yalnızca dar ve nitel bir bakış açısıyla
açıklamaktadır.
Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan işsizlik oranı 2009 ve 2013 yıllarında yaşanan ekonomik gerilemeden
etkilenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda belirli düzeyde iyileşmeler görüldüyse de, iş piyasası ve işsizlik
durumu farklı ülkelerde değişiklik göstermektedir.
Son 5 yılda İtalya’nın işsizlik oranı AB ortalaması olan yüzde 28 diliminin üzerine çıkıştır. İtalyan iş
piyasasındaki en savunmasız gruplar ise 30 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü yaşlılardan oluşmaktadır.
BÖLGE/YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avrupa Birliği (28 ülke)

7,2

7,0

9,0

9,6

9,7

10,5

10,9

10,2

9,4

8,5

İtalya

6,1

6,7

7,7

8,4

8,4

10,7

12,1

12,7

11,9

:

Birleşik Krallık

5,3

5,6

7,6

7,8

8,1

7,9

7,6

6,1

5,3

:

Hırvatistan

9,9

8,6

9,2

11,7

13,7

16

17,3

17,3

16,3

12,8

Slovakya

11,2

9,6

12,1

14,5

13,7

14

14,2

13,2

11,5

9,7

Türkiye

9,1

10

13

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

Tablo: İşsizlik oranı, çalışan nüfus yüzdesi21

21

Database.
EUROSTAT.
(EUROSTAT
Veritabanı)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

[Erişim

Tarihi:
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İşsizlikle karşı karşıya kalan dünya üzerindeki tüm gençler, daha iyi bir eğitim ve kariyer fırsatı için
yurtdışına gitme planları yapmaktadır. Gençler arasındaki göç eğiliminin en yüksek olduğu bölge Sahra
Altı Afrika, Latin Amerika ve Karayip Adaları'dır. Hemen ardından %37 ile Doğu Avrupa ülkeleri
gelmektedir.22
Görüldüğü üzere yerli iş gücüyle karşılaştırıldıklarında işsizlik oranları daha yüksek olan göçmenler, iş
piyasasında yeni sorunlara yol açmaktadır.
Melez bir aileden gelen ve
yabancı ülke geçmişi olan
kişiler (ikinci nesil göçmenler)

Yabancı ülkede
doğup büyüyenler
(birinci nesil
göçmenler)

BÖLGE/STATÜ

Toplam

Yerli bir aileden
gelen, ülkede doğup
büyüyen kişiler

İtalya

12,4

11,8

18,6

15,6

Birleşik Krallık

6,3

5,9

7,7

7,2

Hırvatistan

16,7

15,1

25,5

21,9

Slovakya

13,2

13,3

10,2

:

Türkiye

:

:

:

:

Tablo: Göç statülerine göre işsizlik oranları (%), 2014 23

Ülkeleri dışında doğup büyüyen göçmen sayısı on yıl içerisinde artış göstermiş ve bu nedenle iş
piyasasındaki göçmenlik konusu giderek daha önemli hale gelmiştir.
Bölge

Uluslararası göçmen sayıları, yıl ortası istatistikleri (her iki cinsiyet)
1990

1995

2000

2005

2010

2015

DÜNYA

152 563 212

160 801 752

172 703 309

191 269 100

221 714 243

243 700 236

Gelişmiş ülkeler

82 378 628

92 306 854

103 375 363

117 181 109

132 560 325

140 481 955

Gelişmekte olan
70 184 584
68 494 898
69 327 946s
ülkeler
Uluslararası göçmen sayıları, yıl ortası istatistikleri, 1990-201524

74 087 991

89 153 918

103 218 281

Bu konu, yakın geçmişte yaşanan göç krizi nedeniyle en çok göç alan ülke konumuna ulaşan İtalya için
büyük önem taşımaktadır.
İtalya’da ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı geçtiğimiz on yılda giderek artmış ve Ocak 2016’da
5,026,153 sayısına ulaşmıştır (ülke nüfusunun %9’u).25 Göçmenler genellikle Romanya, Arnavutluk ve
Fas ülkelerinden gelmektedir. İtalya, Akdeniz üzerinden gelen Afrikalı göçmenlerin en çok tercih
ettikleri ülkeler arasındadır. BM Mülteci Ajansı kayıtlarına göre 2015 yılı içerisinde ülkeye deniz

Reports.
Uluslararası
Çalışma
Örgütü
(ILO).
[Erişim
Tarihi:
18-03-2017].
Bağlantı:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/publ/documents/publication/wcms_513739.pdf
23Database.
EUROSTAT.
(EUROSTAT
Veritabanı)
[Erişim
Tarihi:
10-04-2017].
Bağlantı:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
24 International migrant stock 2015 (Uluslararası Göçmen Stoku 2015). Birleşmiş Milletler. [Erişim Tarihi: 10-042017].
Bağlantı:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
25 Demo. Istat. [2017-03-18]. Bağlantı: http://demo.istat.it/str2015/index.html
22
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yoluyla 153,842 göçmen giriş yapmıştır. Fakat ülkeye uluşan göçmenlerin yarısından az bir bölümü
İtalya devletine sığınma başvurunda bulunmuştur. 26
İtalya sadece göç alan bir ülke değildir. Birçok İtalyan, genellikle meslekî ve kişisel nedenlerle başka
ülkelere ya da (çoğunluğu güney bölgeden kuzeye olmak üzere) ülke içerisinde göç etmektedir. 2015
yılında İtalya’dan göç eden kişi sayısı 2,900,924’tür ve bu sayı İtalyan nüfusunun yaklaşık %5’inin ülke
dışında yaşadığı anlamına gelmektedir. İtalyan göçmenler ağırlıklı olarak Almanya (414,476), ABD
(375,130) ve Fransa (367,593) gibi ülkelerde yaşamaktadır.27
2.2.2.1 B İRLEŞİK K RALL ı K
Birleşik Krallıktaki işsizlik oranı 16 yaş üzeri için (mevsimlere göre değişmek üzere) 2011 yılında
%8,4 iken, 2016 yılında %4,7’ye gerilemiştir. Ancak 16-24 yaş grubunda yer alan kişilerin işsiz kalma
olasılıkları, 2015 yılı verilerine göre nüfusun geri kalan kesiminden üç kat daha yüksektir. 2015 yılında
söz konusu yaş grubunun işsizlik oranı %14,4 düzeyindedir.28 Fakat bu oran 2017 yılında %12,3
düzeyine gerilemiştir.
Birleşik Krallığa ait son rakamlar şu şekildedir:
Tablo 1: Göç hareketlerindeki değişimler, Birleşik
Krallık, Eylül 2015 yılsonu - Eylül 2016 yılsonu

Bin
YS Eyl 2015

YS Eyl 2016

Fark

Net göç
İçe göç
Dışa göç
Kaynak: Ulusal İstatistik Ofisi, Uzun Dönem Uluslararası Göç
Şekil 6

Net göç değeri 273,000 iken, içe göç değeri 596,000 düzeyindedir. Zaman ve konularına göre
ayırdığımızda ise göç hareketlerinin seyri şu şekildedir:

Statistics Italy. AIDA: Asylum Information Database. (SBV: Sığınma Bilgi Veritabanı) [Erişim Tarihi: 19-062017]. Bağlantı: http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics
27 International migrant stock 2015 (Uluslararası Göçmen Stoku 2015). Birleşmiş Milletler [Erişim Tarihi: 19-062017].
Bağlantı:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
28 Boffey, D. (2015). Youth unemployment rate is worst for 20 years, compared with overall figure. (İşsiz genç
sayısı, ortalama değerlerle karşılaştırıldığında son 20 yılın en kötü düzeyinde). The Guardian. [Erişim Tarihi:
21-05-2017] Bağlantı: https://www.theguardian.com/society/2015/feb/22/youth-unemployment-joblessfigure
26
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Şekil 1: Uzun Dönem Uluslararası Göç Hareketleri,
Birleşik Krallık, 2006-2016 (Eylül 2016 yılsonu)
Göç (bin)
İçe göç

En yüksek net göç değeri
Dışa göç
Net göç

YS = Yılsonu
q1 = YS Mart
q2 = YS Haziran
q3 = YS Eylül
q4 = YS Aralık

Yıllar

Şekil 7

Birleşik Krallığa göç eden kişilere bakıldığında, AB kaynaklı göçmen sayısında istikrarlı bir artış
yaşandığı görülmektedir.
Şekil 2: Uyruğa Göre Uzun Dönem Net Uluslararası Göç
Değerleri, Birleşik Krallık, 1975-2016 (Eylül 2016 yılsonu)
AB

AB Dışı

Britanyalı

AB (koşullu)

AB Dışı (koşullu)

Britanyalı (koşullu)

Yıllar
Kaynak: Ulusal İstatistik Ofisi, Uzun Dönem Uluslararası Göç

Şekil 8
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Aşağıdaki tabloda menşe ülkelere ait istatistiklere yer verilmektedir:
Tablo 2: Uyruğa göre net göç oranlarında yaşanan en son
değişimler, Eylül 2015 yılsonu – Eylül 2016 yılsonu

Bin
YS Eyl 2015

YS Eyl 2016

Fark

Toplam
Britanyalı
AB
AB15
AB8
AB2
AB Dışı
Asya
Diğer Dünya Ülkeleri
Kaynak: Ulusal İstatistik Ofisi, Uzun Dönem Uluslararası Göç

Şekil 9

Vatandaş Grupları29:
AB15 içerisinde bulunan ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.
AB8 ülkeleri: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya.
AB2 ülkeleri: Romanya ve Bulgaristan.
Dışa doğru göç hareketlerine ilişkin değerler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir30:

29

30

Migration Statistics Quarterly Report: Feb 2017. Office for National Statistics. (Üç Aylık Göç İstatistikleri
Raporu:
Şubat
2017.
Ulusal
İstatistik
Ofisi).
[Erişim
Tarihi:
19-06-2017].
Bağlantı:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/
bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/feb2017
Net Migration Statistics. Migration Watch UK. (Net Göç İstatistikleri. Birleşik Krallık Göç İzleme Kurumu)
[Erişim Tarihi: 19-06-2017]. Bağlantı: https://www.migrationwatchuk.org/statistics-net-migration-statistics
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5. Uluslararası Yolcu Anketi, anket çalışması kapsamında görüşülen kişilerin uyruklarını not ederek,
ülkelere göre yaklaşık göç sayılarını belirlemeye çalışmıştır.
Buna göre Britanya’dan ayrılan kişi sayısı, ülkeye gelen kişi sayısından daha fazladır. AB’ye ait net göç
değeri 165,000 kişi, AB dışı net göç değeri ise 164,000 kişiden oluşmaktadır.
Tablo 1: En Son Göç İstatistikleri, Eylül 2016 Yıl Sonu
Tüm Uyruklar
İçe göç

Britanyalı

Diğer

AB

AB Dışı

Dışa göç
Net göç

Şekil 10

2.2.2.2 Hı RVATİSTAN
Hırvatistan İstatistik Bürosu’na göre (2016)31, 2015 yılında 11,706 kişi Hırvatistan Cumhuriyeti’ne,
29,651 kişi ise ülke dışına göç etmiştir.
2015 yılı istatistiklerine göre Hırvatistan Cumhuriyeti’ne göç eden kişilerin %55,4’ü Hırvat vatandaşı,
%44,5’i ise yabancı uyruklu kişilerdir. Ülkeden dışarıya göç eden kişilerin %95,3’ü Hırvat vatandaşı,
%4,6’sı ise yabancı uyrukludur. Toplam göçmen sayısı içerisindeki %32,5’lik kesim Bosna-Hersek
menşelidir. Hırvatistan Cumhuriyeti’nden dışarıya göç eden kişilerin %41,6’sı ise Almanya’ya
yerleşmiştir.
En büyük pozitif toplam net göç değeri (diğer ülkelerden gelen toplam göçmen sayısı ile diğer ülkelere
göç eden kişi sayısı arasındaki fark) 2015 yılında, Zagreb şehrinde kaydedilmiştir (2,132 kişi). En
büyük negatif toplam net göç değeri ise Vukovar-Syrmia (-2,712 kişi) ve Osijek-Baranya (-2,634 kişi)
bölgelerinde görülmüştür.
2.2.2.3 S LOVAKYA
Slovakya, genellikle göçmenler tarafından tercih edilmeyen bir ülkedir. Kültürel olarak homojen
yapıdadır ve yirminci yüzyıl boyunca hiçbir ani göç hareketi yaşamamıştır. Slovakya, bugüne dek aşırı
derecede göç veren, diğer bir deyişle vatandaşlarının çeşitli nedenlerle farklı bölgelere göç ettikleri bir
ülke olarak tanınmıştır.
Slovakya Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi üyeliğinin kabul edilmesinin ardından
ülkede önemli değişiklikler yaşanmıştır. 2004 yılından itibaren yasadışı göçmenler ve sığınmacıların
sayısı azalırken, yasal göçmen sayısı dört kat artmıştır. 2004-2008 yılları arasında Slovakya’da
yaşayan yabancı nüfus sayısındaki artış AB ülkelerindeki en yüksek ikinci artış olarak tespit edilmiş
olsa da, yabancıların ülke nüfusuna oranı henüz oldukça düşük bir seviyededir. Günümüzde yabancı
nüfus, ülke nüfusunun yüzde 1,7’sini oluşturmaktadır ve bu oran yavaş fakat istikrarlı bir şekilde
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Hırvatistan İstatistik Bürosu (2016): Migration of population of Republic of Croatia in 2015. (2015 yılında
Hırvatistan
Cumhuriyeti'nin
göçmen
nüfusu).
[Erişim
Tarihi:
02-08-2017]
Bağlantı:
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-02_01_2016.htm
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artmaktadır. 2016 yılı istatistiklerine göre Slovakya’da yaşayan yabancı sayısında, bir önceki yıla göre
8,460 kişilik, yani %10 oranında bir artış yaşanmıştır.
Ailelerin yeniden bir araya gelmesi ya da Slovak vatandaşıyla evlilik gibi sosyal nedenlerin yanı sıra,
ülkeye gerçekleşen yasal göçlerin büyük bir bölümü iş ve eğitim amaçlıdır.
Mevcut durum itibariyle ülkede her 71 yerli çalışana karşı bir yabancı çalışan bulunmaktadır.
Yabancı çalışanların sayısı 2004 yılında 3,351 iken, 2016 yılında 35,090 düzeyine ulaşmış, yani on kat
artmıştır. Söz konusu yabancıların 11,036’sı ise AB dışı ülkelerden göç etmiştir.
Bu kişilerin büyük çoğunluğu Romanya (7,394), Sırbistan (5,140), Çek Cumhuriyeti (4,134),
Macaristan (3,696) ve Polonya (3,204) ülkelerinden göç etmiştir32.
2.2.2.4 T ÜRKİYE
Türkiye’de yaşayan göçmen ve mülteci sayısı toplam 3,551,078’dir. Göçmen ve mültecilerin yaklaşık
2,8 milyonu Suriye’den, geri kalanı ise Irak, Afganistan, İran, Somali, Pakistan, Gürcistan, Bangladeş ve
diğer ülkelerden düzensiz göç hareketleriyle gelmiştir.33

2.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) KENDİNİ TANIT!
İzlenecek adımlar:
1. İlk olarak katılımcılar, oturum planının ilk bölümünde açıklandığı şekliyle, oturumun odak noktası
ve amaçlarıyla ilgili bilgilendirilir. Oturumun içeriği ve süre bilgileri sunulur. Oturum
başlangıcında, uyulması gereken temel kurallar açıklanır. Daha verimli bir tartışma ortamının
oluşturulması ve diğer etkinliklerdeki performansın arttırılması açısından katılımcıların kuralları
anlaması ve kabul etmesi oldukça önemlidir. Oturum süresince görülebilmesi için temel kuralların
çıktısının alınması ve masaların üzerlerine konulması önerilmektedir.
2. Bu kısım için yukarıdaki açıklayıcı bilgilerden yararlanın. Oturuma yönelik temel kuralları gençlere
açıklayın.
3. Bu gölümde katılımcılar kendilerini tanıtacaktır. Her bir katılımcı adını ve en büyük hayalini
söyleyecektir (örneğin: katılımcı, adını ve ilk harfi adının ilk harfiyle aynı olan bir özelliğini
söyleyecek. Örnek: Azimli Arda). Grubun tamamının kendisini tanıtmasının ardından başlangıç
etkinliğine geçilebilir.

B) BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİR
Migration in Slovakia. International Organization for Migration: Slovak republic. (Slovakya’da Göç. Uluslararası
Göç Örgütü: Slovakya Cumhuriyeti). [Erişim Tarihi: 19-06-2017]. Bağlantı: http://www.iom.sk/en/aboutmigration/migration-in-slovakia
33 Galerisi, R. (2017). Göç Politikalari Kurulu Toplandı.
[Erişim Tarihi: 31-07-2017]. Bağlantı:
http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_10409_icerik
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İzlenecek adımlar:
1. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi, “işsiz” ve “göçmen” başlıklarını taşıyan iki büyük kâğıt tahta
hazırlayın:
“İşsiz”

“İşsiz”
Pozitif

Nötr

Pozitif

Nötr

Negatif

2. Katılımcılardan yapışkanlı not kâğıtlarına “işsiz” ve “göçmen” terimlerinin kendileri için ne anlam
ifade ettiğini yazmaları istenecektir. Akıllarına gelen ilk düşünceyi yazmaları için kendilerine 3-5
dakika süre verilecektir.
3. Yanıtları toplamadan önce kendilerinden, illüzyon içeren bir
resme bakmaları istenecektir.
Her biri resimde ne gördüğünü söyleyecektir. Bazıları başında bir
örtü bulunan ve omzunun üzerinden sağa doğru bakan bir bayan,
kimileri ise büyük burunlu ve eşarplı bir yaşlı kadın görebilir.
Terimlerin tanımlarını bulmaları için katılımcılara birkaç dakika
süre tanıyın. Bu etkinlik (temel etkinliklere ve tartışma kısmına
geçmeden önce) tek bir resim/durum/konu vesairede farklı şeyler
görebileceklerini ve tüm görüşlerin doğru olabileceğini fark
etmelerinde gençlere yardımcı olacaktır.
4. Ardından katılımcıların her biri kâğıt tahtanın yakınında durarak Şekil 11
kendi görüşlerine göre “işsizlik” ve “göç” kavramlarının tanımlarını
yazdıkları post-it not kâğıtlarını tahtaya yapıştıracaktır.
Yapışkanlı not kâğıtları, içeriklerine göre kâğıt tahta üzerine belirli bir düzende yapıştırılacaktır.
Süre: 20 dakika

2.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) TARTIŞMA: BASMAKALIP DÜŞÜNCELERLE MÜCADELE
Bu etkinlik tüm grup tarafından gerçekleştirilir.

İzlenecek adımlar:
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1. Gençlik çalışanı, tartışılacak olan soruyu (aşağıya bakınız) yüksek sesle okuyacak ve soru
kâğıdını herkesin görebileceği şekilde kâğıt tahtaya/tahtaya yapıştıracaktır.
2. Her bir katılımcıdan soru hakkında düşünmelerini ve düşüncelerini yapışkanlı not kâğıtlarına
kısaca yazmalarını isteyin. Herkes yazmayı bitirdiğinde katılımcılar sırayla tahtaya gelecek, not
kâğıtlarını yapıştıracak ve düşüncelerini açıklayacaktır. Ardından diğer katılımcılar soruları
düşünmeye ve tartışmaya davet edilecektir.
3. Bir önceki adımda olduğu gibi yanıtlar pozitif, nötr ve negatif bölümlerine yapıştırılabilir.
4. Yorumların pozitif, nötr ya da negatif olduğuna karar verebilmek için tartışma sırasında
katılımcılara ve gruba sorular sorabilirsiniz.
Tartışılması önerilen sorular:
§
§
§

Ülkemde/bölgemde/kentimde yaşayan “sıradan” bir göçmen nasıldır ve neler yapar? Nereden
gelmiştir ve neyle meşguldür?
Göç hareketlerinin (dışa göç ve içe göç) ülkem/bölgem/kentim üzerindeki etkileri nelerdir?
İşsiz insanlar/göçmenler ulusal refah sistemlerini “istismar” mı ediyor? İşsiz kalmak kendi
tercihleri mi? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Soruların ihtilafa yol açmasını önlemek amacıyla temel kuralların oturumun başında açıklanması
oldukça önemlidir.
Her bir katılımcının kendi ülkesinde yaşanan durum ve “sıcak konulara” göre soru ve konularda ufak
değişiklikler yapılabilir.
2.3.2.1 B İRLEŞİK K RALL ı K
Yakın bir zamanda Birleşik Krallıkta öğrenim gören yaklaşık 6000 çocuğun ülkedeki göçmenlere
ilişkin algılarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiş ve çocukların algılarının ciddi bir şekilde
çarpıtıldığı görülmüştür. Örneğin34:

34

Taylor, M. (2016) Racist and anti-immigration views held by children revealed in schools study. (Araştırmada,
öğrencilerin ırkçı ve göçmen karşıtı görüşlere sahip oldukları açığa çıktı). The Guardian. [Erişim Tarihi: 1906-2017].
Bağlantı:
https://www.theguardian.com/education/2015/may/19/most-children-thinkimmigrants-are-stealing-jobs-schools-study-shows
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İngiltere genelinde 10-16 yaş grubu 5,945 çocukla gerçekleştiren çalışmanın sonuçlarına göre:
•
•

•

•

Farklı ülkelerde doğan ve Birleşik Krallıkta yaşayan kişilerin ortalama yüzdelik değeri
%47’dir. 2012 sayımlarına göre net değer ise %13 düzeyindedir.
Katılımcıların %28’ine göre, yabancılar tarafından işgal edilen iş imkânları, kendilerini
hedeflerine ulaşmaktan alıkoymaktadır. %49’u Birleşik Krallığa doğru gerçekleşen göç
hareketlerinin kontrolsüz yapıda olduğunu ya da düzgün bir şekilde yönetilmediğini
düşünmektedir.
Katılımcıların yaklaşık üçte biri “Müslümanlar İngiltere’yi ele geçiriyor” görüşünü
savunurken, %41’i bu görüşe karşı çıkmıştır. Yaklaşık değerlere bakıldığında, %5’lik
net istatistik değerine Müslümanların nüfusun %36’sını oluşturdukları görülmektedir.
Katılımcıların yaklaşık yarısı (%47) İngiltere’deki Müslümanlar ve Müslüman olmayan
kişiler arasındaki ilişkilerin zayıf olduğu görüşüne katılmaktadır.
Katılımcıların büyük çoğunluğu kendi geleceklerinden endişe etmektedir. Üçte birinden
fazlası (%35) okulda istedikleri başarıyı elde edemeyeceklerini, %40’ı gelecekte yeterli
öğrenim düzeyine ulaşamayacaklarını, %43’ü ise iş imkânlarının yetersiz olduğunu
düşünmektedir.

Şekil 12

Birleşik Krallık ile ilgili sorular:
§
§
§

Rakamları göz önünde bulundurduğunuzda, size göre insanların algıları neden bu derece
yanlış?
Söz konusu algılara neden olan etkenler nelerdir?
Tüm insanların görüşlerini somut gerçeklere dayandırmaları nasıl sağlanabilir?

2.3.2.2 T ÜRKİYE
Türkiye ile ilgili sorular:
Farklı bir ülkede işsiz biri olarak yaşasaydınız, ne tür sorunlarla karşılaşırdınız?
Süre: 30 dakika
-10 dakika MOLA-

B) ROL CANLANDIRMA ETKİNLİĞİ
1. Katılımcılar çiftelere ayrılacak ve her bir çiftten işsiz kişiler/göçmenlerle ilgili durumları, hangi
kişilerin bu kategoride değerlendirilebileceğini ve bu kişilerin yaşadıkları sorunları içeren hayali bir
senaryo yazmaları istenecektir. (Örnek: İki okul derecesi bulunan 40 yaşındaki Ganalı bir anne
Palermo’da iş bulamamaktadır). (Varsa) Kendilerine ya da bir arkadaşlarına/akrabalarına ait gerçek
bir deneyimi paylaşmaları daha gerçekçi olacaktır.
(Örnek: Gençlik çalışanı, oturumda kullanılmak üzere birkaç örnek durum hazırlamıştır. Bazı
örneklere aşağıdaki “Ek notlar” bölümünden ulaşabilirsiniz).

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

40
0

•
2. Kâğıtlar katlanarak karıştırılacak ve çiftlerden hangi durumun yazılı olduğunu bilmeden, kâğıtlardan
birini seçmeleri istenecektir. Her bir çift kendi yazdıklarından farklı bir “durum” seçmek zorundadır.
3. Bu aşamada çiftlere, seçtikleri durumu canlandırma şeklinde tüm sınıfa nasıl sunabileceklerini
düşünmeleri için bir miktar süre tanınacaktır (5-10 dakika). Her bir çiftten bir kişi seçtikleri kâğıtta
yazılı olan kişiyi temsil edecek, ikinci kişi ise kendisine öneri sunan ve durumla ilgili yorum yapan bir
iş bulma merkezi ya da şirket danışmanını canlandıracaktır.
4. Etkinliğin sonunda grup içerisinden gönüllü kişiler, kendi diyaloglarını diğer katılımcıların önünde
sunacaktır. Gençlerden durum ve isimleri tartışmaları ve ilk izlenimlerini (ve canlandırdıkları
karakterle empati kurarken hissettiklerini) anlatmaları istenecektir.
5. Katılımcıları harekete geçirmek ve cesaretlendirmek için gençlik çalışanı gerçek hayattan bazı
“başarı hikâyeleri” sunabilir.
Süre: 30 dakika

2.3.3

KAPANıŞ ETKİNLİĞİ

A) “İŞSİZLİK VE GÖÇ” KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
Daha önce gerçekleştirilen etkinliklere bağlı olarak oturumun, ikinci bölümdeki göç ve işsizlik
durumlarına ilişkin bazı bilgiler ve istatistiksel verilerle kapatılmasını öneriyoruz. Bu bağlamda
ülkenizde yaşayan yabancı sayısından ve başlıca göçmen topluluklarının uyruklarından bahsedilebilir.
Bu aşamada bilgilerin tartışılması için katılımcılara süre tanıyın.
Bu etkinliğin amacı, gerçek veri ve istatistiklerle önyargıların ve basmakalıp düşüncelerin yıkılmasıdır.

2.3.4

DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ

Temel etkinlikler tamamlandığında, başlangıç etkinliği sırasında kâğıt tahtaya yapıştırılan not
kâğıtlarına geri dönün ve notları yazan katılımcılara görüşlerinin ne yönde değiştiğini anlatma fırsatı
tanıyın (şayet görüşleri değiştiyse). Değerlendirme etkinliğinin amacı, katılımcıların oturum süresince
edindikleri kişisel faydanın özetlenmesidir.
Süre: 10 dakika

2.4.1

GENÇLİK ÇALıŞANLARıNA YÖNELİK İPUÇLARı

Bu kısımda rol canlandırma etkinliğinde kullanabileceğiniz bazı “sıradan göç senaryoları” yer
almaktadır:
2.4.1.1 İ TALYA
İtalya için “sıradan senaryo” örneklerinden biri, ülkedeki iş imkânlarının yetersizliği nedeniyle Birleşik
Krallığa göç etmek isteyen bir genç olabilir.
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Ayrıca İtalya örneği için 15 yaşında, ülkeye iki ay önce varmış ve okula nasıl kayıt olabileceğini ya da
nasıl iş bulabileceğini araştıran Gambiyalı bir göçmen düşünülebilir. Bu kişi ayrıca İtalyanca bilgisi
oldukça zayıf olduğu için bazı sorunlar yaşamaktadır.
2.4.1.2 B İRLEŞİK K RALL ı K
§
§
§

Aşağıdaki
bağlantılar
üzerinden
gerçek
hikâyelere
ulaşabilirsiniz:
https://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/09/six-real-life-stories-of-migration
https://www.theguardian.com/commentisfree/ng-interactive/2015/mar/24/immigrants-intheir-own-words-100-stories
Hikâyelerden bazılarını dinlemek için: http://www.bbc.co.uk/programmes/p029s9h7-

2.4.1.3 T ÜRKİYE
Türklerin göçmenlere ilişkin algıları ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilere göre şekillenmiştir. Bu
nedenle Türkiye’de yaşayan diğer göçmenlerden, bu kişilerin ülkede elde ettikleri başarılardan
bahsetmek ve bazılarının hikâyelerini paylaşmak, tüm işsiz göçmenleri motive edecektir.

2.4.2

İZLEME ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

a) Bir izleme etkinliği olarak gençlerle film izleyebilir ve izlediğiniz filmi birlikte tartışabilirsiniz:
Kirli Tatlı Şeyler (2002)
Londra’daki göçmenlerin hikâyesi
Film, Londra’nın varoşlarında zor bir hayat yaşayan ve adeta yaşam mücadelesi veren Okwe isimli
Nijeryalı bir yasadışı göçmenin hikâyesini anlatmaktadır. Tıp doktoru derecesine sahip olmasına
rağmen bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışmakta ve taksi şoförlüğü yapmaktadır. Ayrıca para
kazanabilmek için bildiği tıbbi yöntemleri uygulamaktadır. Fakat oldukça ilginç bir şekilde… Bunun
yanı sıra göç memurlarından sürekli saklanmak zorundadır. Okwe’nin hayatı, çalıştığı otelin patronu
Juan tarafından yönetilen yasadışı bir cerrahlar topluluğunu keşfetmesiyle birlikte değişir. Juan bu
durumdan istifade ederek Okwe’ye hızlı bir teklif sunar. Bu yolla çok para kazanarak Birleşik Krallıkta
ikamet etme izni alabilecektir. Tabi eğer yasadışı ameliyatlar yapmayı kabul ederse… Okwe kendisini
zorlu bir kararın eşiğinde bulur. Para ve yasal ikamet izni mi? Yoksa ahlaki değerler mi?
b) Eğer katılımcı gençler göç ve kişisel deneyimleri daha fazla konuşmak isterlerse ve yeterli
süreniz varsa aşağıdaki etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Fakat lütfen etkinliğin uygun olup olmadığını,
mevcut koşullar ve grubunuzun özelliklerini dikkate alarak değerlendiriniz. Sağlık ve emniyetle ilgili
hususları, ayrıca etik ilkeleri göz önünde bulundurunuz:
§

§

Gençleri bir araya toplayın ve tanıdıkları kişilere (arkadaşları, ebeveynleri vb.) ya da sokaktaki
insanlara göç (içe göç/dışa göç) deneyimlerini sorabilecekleri (5-6 soruluk) kısa bir anket
çalışması hazırlayın. Gençlere, insanlara yaklaşırken oldukça nazik ve dikkatli davranmaları,
istemedikleri takdirde kimseyi soruları yanıtlamaya zorlamamaları gerektiğini açıklayın.
Daha sonra gençlerden dışarı çıkarak ve hazırlanan soruları tanıdıkları kişilere ya da sokakta
karşılaştıkları yabancılara sormalarını isteyin.
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§

Grubu tekrar bir araya toplayın ve yanıtları alın/okuyun. Gençler, aldıkları yanıtları grup halinde
sunabilir, siz ise bu yanıtlar arasından kendilerini şaşırtan hususlar, olağan durumlar, edindikleri
yeni bilgiler ve benzeri bulgular hakkında bir tartışma başlatabilirsiniz.

2.4.3

EK BİLGİLER

VE

KAYNAKLAR

Oturum süresince kullanabileceğiniz, ilgi çekici diğer kaynaklardan bazıları:
§

§
§

Göç hareketlerinin görselleştirilmesi: Bu web sayfasında dünya üzerindeki göç hareketlerinin
bir harita üzerinde görselleştirilmiş hali yer almaktadır: http://metrocosm.com/mapping-euimmigration/; ayrıca yine interaktif bir harita içeren, Avrupa Birliğinde yaşanan içe ve dışa
doğru göç hareketlerine ilişkin makaleye göz atabilirsiniz: http://metrocosm.com/mappingeu-immigration/
http://www.migrationmuseum.org/introduction-to-international-migration/
İtalya için: http://viaggidaimparare.it/home.php - Bu web sayfası, Eritre, Suriye ve
Afganistan’dan gelen mültecilerin yolculuklarına ilişkin örnekler gösteren öğretici bir
kaynaktır.

2.4.3.1 B İRLEŞİK K RALL ı K
§
§
§
§
§
§

Aşağıdaki
adreste
kullanılabilecek
birçok
faydalı
kaynak
bulunmaktadır:
http://www.migrationmuseum.org/resource-bank/
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Lesson-plans/Migration
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-betterunderstand-the-refugee-crisis/
Faydalı hikâyeler ve kaynaklar içeren diğer web sayfalarından bazıları:
http://www.ourmigrationstory.org.uk/
http://www.migrationmuseum.org/education/

2.4.3.2 Hı RVATİSTAN

§

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-02_01_2016.htm

2.4.3.3 T ÜRKİYE
§
§
§

http://www.tepav.org.tr/upload/files/14617463167.Turkiye___deki_Suriyeliler___Issizlik_ve_Sosyal_Uyum.pdf
https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html
http://stories.unhcr.org/

Böcker, Anita (1998), Regulation of Migration: International Experiences, Het Spinhuis, ISBN 90-5589095-2
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Migration in Slovakia. International Organization for Migration: Slovak republic. [Erişim Tarihi: 19-062017]. Bağlantı: http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-slovakia
Migration Statistics Quarterly Report: Feb 2017. Office for National Statistics. [Erişim tarihi: 19-062017]. Bağlantı:
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Şekil 6 - Office for National Statistics, Long-Term International Migration
Şekil 7 - Office for National Statistics, Long-Term International Migration
Şekil 8 – Office for National Statistics, Long-Term International Migration
Şekil 9 – Office for National Statistics, Long-Term International Migration
Şekil 10 - Net Migration Statistics. Migration Watch UK. [Erişim tarihi: 19-06-2017]. Bağlantı:
https://www.migrationwatchuk.org/statistics-net-migration-statistics
Şekil 11 - Young lady or old woman illusion. Optical-illusions.com. [Erişim tarihi: 19-06-2017].
Bağlantı: http://www.optical-illusionist.com/illusions/young-lady-or-old-woman-illusion
Şekil 12 - Taylor, M. (2016) Racist and anti-immigration views held by children revealed in schools
study. The Guardian. [Erişim tarihi: 19-06-2017]. Bağlantı:
https://www.theguardian.com/education/2015/may/19/most-children-think-immigrants-arestealing-jobs-schools-study-shows
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3 SINIRLARIN KALDIRILMASI

Bu oturum planının hazırlanmasına öncülük eden kurum: Akdeniz Üniversitesi

3.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Bu oturum planı gençlerde eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesini, insan haklarına yönelik
farkındalığın, hoşgörü ve empati yeteneğinin arttırılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda oturum
planının içeriğinde bir Isınma Etkinliği, sosyal içerme ve kültürel çeşitlilik ilkelerinin daha iyi
anlaşılabilmesini ve genç göçmenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin farkındalık oluşturmayı
amaçlayan bir Tartışma Etkinliği ve son olarak genç göçmenlerin toplumsal hayata entegrasyonunu
arttırmak amacıyla bir Kapanış Etkinliği yer almaktadır.

3.1.2
§
§
§
§
§

AMAÇLAR

Katılımcıların tanıtılması;
Sosyal içerme ve kültürel çeşitlilik ilkelerine yönelik farkındalığın arttırılması;
Gençlerin, kendi hikâyelerini anlatmaları ve toplumsal hayata entegrasyonlarını arttırmaları
açısından desteklenmesi;
Göçmenlerin entegrasyonunun kolaylaştırılması;
Yerli halkın göçmenlerle ve mültecilerle empati kurmaya teşvik edilmesi

3.1.3

HEDEF KİTLE

Tüm gençler (Farklı uyruklardan gençlerin oluşturduğu karma bir grup)
Hedef kitle yaş grubu: 17-24
Hedef kitle boyutu: En az 8, en fazla 12 katılımcı

3.1.4
§
§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR

Top,
Kâğıt,
Boya kalemi,
Tahta kâğıtları,
Yapıştırıcı bant

Süre: 95 dakika + mola süresi
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3.2.1

KONU ÖZETİ

Sosyal ve ekonomik bir olgu olan göç, yalnızca göçmenlerin hayatlarında değil, aynı zamanda
göçmenlerin terk ettikleri ve yerleştikleri toplumlarda sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlere yol
açmaktadır.
Göç kaynaklı değişimlerin anlaşılması açısından, göç kavramının ve ilgili diğer kavramların
tanımlarına bakılması faydalı olacaktır.
§

§
§
§
§
§
§

§

35

36

Göç: Coğrafî ve/veya idarî bölgeler arasındaki demografik süreçlerin bir parçası olarak
yaşanan değişimler şeklinde tanımlanan göç kavramı, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel,
politik, dinî nedenler ya da doğal afetler ve benzeri etkenler nedeniyle nüfus topluluklarının
yer değiştirmesi anlamını da taşımaktadır. Diğer bir deyişle göç, daha iyi bir yaşam
beklentisiyle bireylerin ya da toplulukların yaşadıkları ortamları bırakıp geçici veya sürekli
olarak yeni yerleşim yerlerine gitmeye karar verme eylemidir (Pazarlıoğlu, 2005)35.
İç Göç: İç Göçler, belirli bir ülkenin sınırları içerisinde, bir bölgeden diğer bir bölgeye
gerçekleştirilen hareketlerdir.
Dış Göç: Dış Göç, bir ülkeden diğer bir ülkeye gerçekleştirilen harekettir.
Göçmen: İkamet ettiği bölgeyi terk ederek, yerleşmek amacıyla farklı bir bölgeye (kasabaya,
kente, ülkeye) göç eden birey, aile ya da topluluklardır.
Mülteci: İltica amacıyla başka bir bölgeye (kasabaya, kente, ülkeye) giden birey, aile ya da
topluluklardır.
Sığınmacı: Politik nedenlerle yaşadığı yerden kaçarak/ayrılarak başka bir ülkede sığınma
arayan bireylerdir.
Adaptasyon: Adaptasyon, bir organizmanın çevre ile etkileşimini ele alan biyolojik bir
kavramdır. Psikolojik açıdan baktığımızda, her bir organizmanın çevre ile etkileşim kurarak
karşılaması gereken ihtiyaçları vardır ve bu bağlamda adaptasyon süreci, hem organizmanın
ihtiyaçlarının karşılanması, hem de süreç içerisindeki engellerin aşılması anlamını
taşımaktadır (Erdoğan, Şanlı ve Bekir, 2005)36.
Video önerisi: “What does it mean to be a refugee? - Benedetta Berti and Evelien Borgman”
(Nedir
mülteci
olmak?
–
Benedetta
Berti
ve
Evelien
Borgman)
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI

Pazarlıoğlu, M. V. (2007). İzmir örneğinde iç göçün ekonometrik analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 121-136.
Erdoğan, S., H. Ş. Bekir, H. S. Şanlı (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ekonomik, Sosyal,
Kültürel Uyum Sorunlarını Etkileyen Bazı Etmenler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Dergisi, 1(13).
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3.2.2

VERİ

VE

İSTATİSTİKLER

3.2.2.1 T ÜRKİYE
UNICEF tarafından elde edilen verilere göre, 2015 yılı sonunda Türkiye’de yaşayan mülteci sayısı
2,541,352, sığınmacı sayısı ise 212,408’dir.37
2016 yılında Türkiye’de yaşayan toplam göçmen ve mülteci sayısı ise 3,551,978’dir. Göçmen ve
mültecilerin 2,8 milyonu Suriye’den, geri kalanı ise Irak, Afganistan, İran, Somali, Pakistan, Gürcistan,
Bangladeş ve diğer ülkelerden düzensiz göç hareketleriyle Türkiye’ye gelmiştir.38
3.2.2.2 B İRLEŞİK K RALL ı K
Birleşik Krallıkta yapılan sığınma başvurularında, Haziran 2016 yılsonu değerlerine göre %41, yani
36,465 kişilik bir artış yaşamıştır. Bu değer, Haziran 2004 yılsonu başvuru sayısının (39,746) ardından
görülen en yüksek değerdir.
Haziran 2016 yılsonu değerlerine göre sığınma talep eden kişilerin büyük çoğunluğu İran (4,910), Irak
(3,199), Pakistan (2,992), Eritre (2,790), Afganistan (2,690) ve Suriye (2,563) uyrukludur.
Bağımlı aile bireyleri de hesaba katıldığında, Haziran 2016 yılsonu itibariyle sığınma talep eden kişi
sayısındaki artış %34, yani sayı olarak 44,323’tür. 2015 yılında başvuran kişilerin yaklaşık dörtte üçü
(%73) erkek, beşte dördü (%81) ise 35 yaşın altındadır.
Onay sayıları ise uyruklara göre farklılık göstermektedir. Örneğin, alınan ilk kararlarda İran uyruklu
kişilerin başvurularının %40’ı (1,219), Iraklıların ise %12’si (239) kabul edilmiştir. Haziran 2016
yılsonu değerlerine göre ilk karar aşamasında tüm uyruklardan başvuruların 9,957’si, yani %38’i
kabul edilmiştir.
Tahminlere göre Birleşik Krallık, Haziran 2016 yılsonu itibariyle, bağımlı aile üyeleri de hesaba
katıldığında, AB içerisinde en çok sığınma başvurusu alan sekizinci ülke olmuştur (44,000). En çok
sığınma başvurusu alan ülkeler ise Almanya (665,000), İsveç (149,000) ve Macaristan’dır (131,000).
Söz konusu zaman dilimi içerisinde AB genelinde yapılan sığınma başvurularının %63’ünün bu üç
ülkeye yapılmıştır.39
3.2.2.3 Hı RVATİSTAN
UNHCR verilerine göre, Temmuz 2004 ve Aralık 2004 tarihleri arasında Hırvatistan’a sığınma
başvurusunda bulunan kişi sayısı 6966’dır40. Başvuru sahiplerinden 275’ine uluslararası koruma
37

38

39

40

Infographics. RefugeesMigrants: Addressing Large Movement of Refugees and Migrants. (İnfografikler.
MültecilerGöçmenler: Geniş Çaplı Mülteci ve Göçmen Hareketlerinin Yönetilmesi). [Erişim Tarihi: 31-072017] Bağlantı: http://refugeesmigrants.un.org/infographics
Galerisi, R. (2017). Göç Politikaları Kurulu Toplandı. [Erişim Tarihi: 31-07-2017] Bağlantı:
http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_10409_icerik
Immigreation statistics april-june 2016. (2016). GOV.UK. [Erişim Tarihi: 01-04-2017] Bağlantı:
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-2016/asylumlang="engb" xml:lang="en-gb"
UN Mülteci Ajansı, UNHCR istatistikleri (2014). [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı: http://unhcr.hr/
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sağlanmıştır (Ağırlıklı olarak Afganistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Irak ve Ukrayna’dan gelen 192
kişiye sığınmacı statüsü verilmiş, Suriye, Somali ve yine Afganistan’dan gelen 83 kişiye ise ikincil
koruma hizmeti sağlanmıştır).
2004 yılı (yılsonu) ve Aralık 2016 arasında Hırvatistan’da yapılan toplam sığınma başvurusu, kabul
edilen başvurularla birlikte 7216’dır. Başvuru sahiplerinden 275’ine (gayri resmî istatistiklere göre
298) uluslararası koruma sağlanmıştır. 192 kişiye ise sığınmacı statüsü verilmiştir.
Yıllık düzensiz göç akışları (2000’den itibaren): İçişleri Bakanlığı41 istatistiklerine göre düzensiz göç
sayıları: 2009: 1510; 2010: 1916; 2011: 3400; 2012: 6839; 2013: 4373. 2014 ve 2015 yıllarında
raporlanan yasadışı sınır geçişi vaka sayısı ise 351’dir.
3.2.2.4 İ TALYA
İtalya’da ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı geçtiğimiz on yılda giderek artmış ve Ocak 2016’da
5,026,153’e ulaşmıştır (ülke nüfusunun %9’u). Göçmenler, genellikle Romanya, Arnavutluk ve Fas
ülkelerinden gelmektedir. İtalya, Akdeniz üzerinden gelen Afrikalı göçmenlerin en çok tercih ettikleri
ülkeler arasındadır. BM Mülteci Ajansı kayıtlarına göre 2015 yılı içerisinde ülkeye deniz yoluyla
153,842 göçmen giriş yapmıştır. Fakat ülkeye uluşan göçmenlerin yarısından az bir bölümü İtalya
devletine sığınma başvurunda bulunmuştur.
Ocak 2016 itibariyle İtalya’da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısı 5,025,153’tür (ülke nüfusunun
%9’u) ve bu sayı geçtiğimiz on yıl içerisinde giderek artmıştır. Göçmenler, genellikle Romanya,
Arnavutluk ve Fas ülkelerinden gelmektedir. İtalya, Akdeniz üzerinden gelen Afrikalı göçmenlerin en
çok tercih ettikleri ülkeler arasındadır ve BM Mülteci Ajansı kayıtlarına göre 2015 yılı içerisinde
ülkeye deniz yoluyla 153,842 göçmen giriş yapmıştır. 1 Ocak ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında deniz
yoluyla İtalya’ya ulaşan çocuk sayısı 29,223, ülkeye ulaşan çocukların %91’i ise refakatsizdir (25,846).
RAAÇ sayısı aynı zaman dilimi içerisinde ülkeye deniz yoluyla ulaşan göçmenlerin %14’üne karşılık
gelmektedir ve bu değerlere göre 2015 yılına nazaran %109’luk bir artış yaşandığı görülmektedir.4243
İtalya’ya gelen mültecilerin büyük çoğunluğu deniz yolunu kullanmakta ve genellikle Sicilya üzerinden
ülkeye giriş yapmaktadır. 2017 yılının ilk üç ayında İtalya’ya deniz yoluyla ulaşan kişi sayısı 24,292
iken, bu kişilerin 3491’i refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklardan oluşmuştur.
Ülkeye deniz yoluyla ulaşan kişilerin büyük çoğunluğu Gine (%13), Nijerya (%13), Bangladeş (%12),
Fildişi Sahilleri (%10), Gambiya (%9), Senegal (%8), Fas (%7), Mali (%5), Somali (%3) ve Eritre (%2)
menşelidir. Fakat ülkeye ulaşanlardan yalnızca yarısından az bir bölümü İtalya devletine sığınma
başvurusunda bulunmaktadır.

41

İçişleri
Bakanlığı
İstatistikleri
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2017 yılının ilk üç ayında İtalya’ya 37,915 sığınma başvurusu (RAAÇ dâhil) yapılmıştır. Başvuru
sahiplerinin 32,180’i erkekler (%85), 5,735’i ise (%15) kadınlardan oluşmaktadır.44
3.2.2.5 S LOVAKYA
2016 yılı istatistiklerine göre Slovakya’da yaşayan yabancı sayısı 93,247, yani nüfusun %1,72’sidir.
2004 yılından (Slovakya Cumhuriyeti’nin AB üyeliğinin kabulünden) itibaren ülkede yasal olarak
ikamet eden yabancı sayısında dört kat artış yaşanmıştır (22,108’den, 2016 yılında 93,247’ye).
Slovakya, AB ülkeleri arasında en düşük yabancı oranına sahip altıncı ülkedir. Yabancıların büyük
çoğunluğu (%42’si) komşu ülkelerden, yine önemli bir bölümü (%14) Ukrayna’dan, üçüncü en büyük
grup ise (%21,4) doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinden (Romanya, Bulgaristan, Rusya, Sırbistan)
gelmiştir.
Asya ülkelerinden gelen göçmen sayısı ise yabancı nüfusun yalnızca %7,4’ünü oluşturmaktadır.
Slovakya’nın AB üyeliğinin kabul edildiği 2004 yılından itibaren yasadışı sınır geçişlerinde ciddi bir
azalma sağlanmış, 2004 yılında bu sayı 10,946 iken, 2016 yılında yalnızca 2,170 yasadışı geçiş
yaşanmıştır.
2004 yılında Sırbistan Cumhuriyeti’ne sığınma başvurusu yapan kişi sayısı ise 11,395’tir. Geçtiğimiz
yıllarda bu sayı, yıllık birkaç yüz kişi olmak üzere istikrarlı bir seyir yakalamıştır.
2016 yılında 167 kişiye (159’u insanî nedenlerle sığınma hakkı tanınan kişiler olmak üzere) Slovakya
Cumhuriyeti’ne sığınma hakkı verilmiştir. Sığınmacıların büyük bir çoğunluğu Ukrayna, Afganistan,
Irak, Suriye ve Pakistan’dan gelmektedir.
1993 yılından itibaren gerçekleşen toplam 58,467 başvurudan yalnızca 820’sine sığınma hakkı
tanınmış, 684 kişiye ise farklı bir uluslararası koruma biçimi olan ikincil koruma hizmeti
sunulmuştur.45

3.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) YERİNİZİ BULUN!
İzlenecek adımlar:
1. Grup üyeleri bir halka oluşturur.
2. Grup lideri isim, yaş ve uyruğunu söyler ve halka içerisindeki diğer üyelere bir top fırlatır.
3. Grup üyelerinden biri topu yakaladığında, isim, yaş ve uyruklarını söyleyerek topu, yine halka
içerisindeki diğer üyelere fırlatır.
ITALY: UNHCR UPDATE #13. (2017). UNHRC: BM Mülteci Ajansı. (İTALYA: UNHCR GÜNCELLEMESİ #13)
[Erişim Tarihi: 19-06-2017]. Bağlantı: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/56622
45 Migracia na Slovensku. (2017). Medzinárodná organizácia pre migráciu. [Erişim Tarihi: 19-03-2017]. Bağlantı:
http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovenskulang="en-gb" xml:lang="en-gb"
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4. Oyun, üyelerin tamamı kendilerini tanıtana kadar devam eder.
5. Son olarak grup üyelerinden hiçbir şekilde konuşmadan, harf sırasına göre bir saf
oluşturmaları istenir.
Süre: 15 dakika

3.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) Tartışma: HAYDİ TARTIŞALIM!
İzlenecek adımlar:
Göçmen olmayan katılımcıların, göçmenler ve mültecilerle empati kurmalarına yardım olmak amacıyla
gençlik çalışanları katılımcılara şu soruları yöneltir:
•
•
•
•
•
•
•

“Farklılık” sözcüğünün anlamı nedir?
Farklılara saygı duyulması konusunda neler düşünüyorsunuz?
Toplumun göçmenlere yönelik algısı sizce nasıldır?
Sizce göçmenler ne tür sorunlarla karşılaşmaktadır?
Farklı bir ülkede/kültürde yaşasaydınız, size nasıl davranılmasını isterdiniz?
Göçmenlerin karşılaştıkları sorunlarla nasıl baş edilebilir?
Ülkenizden ayrılmak zorunda kalsanız neler hissederdiniz/neler yapardınız?

Süre: 20 dakika

B) Yaratıcı Etkinlik: HAYATINIZI ÇİZİN!
İzlenecek adımlar:
1. Bu etkinliğe başlamadan önce gençlik çalışanı grubu bilgilendirmeli ve çizilen resimler
katılımcılarla paylaşılmalıdır.
2. Tüm grup üyelerinden, hayatlarında yaşadıkları ya da yaşamayı arzu ettikleri en mutlu anı
resmetmeleri istenir (yaklaşık on dakika verin).
3. Grubu üçe ayırın ve her grupta bir lider seçin.
4. Grup üyeleri çizdikleri resimler hakkında konuşur.
5. Tüm grup liderleri, hayatta en mutlu ve en üzgün oldukları anları diğer üyelerle ve gruplarla
paylaşır.
Süre: 30 dakika

A) BİR ARADAYIZ!
İzlenecek adımlar:
Değerlendirme etkinliğinin amacı, farklı kültürlerden ve ülkelerden insanların bir arada
yaşayabileceğini göstermektir. Gençlik çalışanı bu bağlamda çeşitlilik hususuna dikkat çekmelidir.
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Gençlik çalışanının bir önceki etkinlikle (Hayatınızı çizin!) bağlantı kurması halinde bu etkinlikten
daha fazla verim elde edilebilir, gençlerin mutlu anıları ya da arzuları ortak hayal gücünde bir araya
getirilerek paylaşılabilir.
1. Gençler üç gruba ayrılır ve her grup kendi içerisinde bir lider seçer.
2. Her bir gruptan duvara yeni kâğıtlar asmaları ve hayal ettikleri ortak yaşamı çizmeleri istenir
(yaklaşık 20 dakika).
3. Grup liderleri, hayal ettikleri yaşamı diğer gruplarla paylaşır.
Süre: 30 dakika

3.5.1

GENÇLİK ÇALıŞANLARıNA YÖNELİK İPUÇLARı

Etkinliklere başlamadan önce gençlik çalışanının eşitlik, sosyal içerme ve çeşitlilik ilkeleri, ülkesindeki
göçmenlerin durumu, fiziksel çevreyle ilgili yasal düzenlemeler ve çalışmalar, genç göçmenlerle
iletişim ve göçmenlerin toplumsal hayata adaptasyonunun kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar
gibi alanlarda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

3.5.2

İZLEME ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Kültür alışverişinin sağlanması ve gençlerin hayatla ilgili algılarının değiştirilmesi amacıyla gençlik
çalışanları bazı etkinlikler düzenleyebilir.
Örneğin;
•

•

•

•

•

Gençlik çalışanları, etkinliğin gerçekleştiği salondaki tüm işaretleri bir günlüğüne değiştirebilir.
Ardından katılımcılara neler olduğunu anlamadıklarında ne hissettiklerini sorar. Bu durumda
bir göçmen ne hissedecektir?
Her biri bir mülteci durumunu araştırmak ve takip etmek üzere katılımcıları gruplara ayırın.
İnsanlar neden evlerini terk ediyor? Nereye gidiyorlar? Ülkeye geri dönüşler başladı mı?
Gittikleri yerlerde mültecilere kimler yardımcı oluyor? Bir önceki konuda belirtildiği gibi
gruplar, göçmenlerle doğrudan görüşmeyi tercih edebilirler. Durumları hakkında daha fazla
bilgi edinmek amacıyla göçmenlere sorular sorabilirler.
Gençlik çalışanları, grup içerisindeki çeşitlilikten faydalanarak katılımcılardan kendi
kültürlerine ait bir sanat çalışması sergilemelerini isteyebilir. Bu etkinlik mülteci katılımcılara
‘bir uzman’ rolünü üstlenme ve kültürlerini diğer katılımcılarla paylaşma fırsatı sunabilir.
Diğer grup üyeleri, göçmenlerin sahip oldukları değerlerin topluma yönelik katkılarının farkına
varacaktır.
Gençlik çalışanları bir “Mülteci Bilinci” panosu hazırlayarak öğrencilerden ilgili makalelerden
parçalar kesmelerini ve dünya genelinden mülteci fotoğrafları getirmelerini isteyebilir. Her bir
çalışma için ayrı bir tartışma gerçekleştirilir.
Gençler bazı ikramlıklar getirerek (bir miktar geleneksel yiyecek ya da içecek) kendi
kültürlerini diğer katılımcılara tanıtabilir.
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3.5.3

EK BİLGİLER

VE

KAYNAKLAR

Gençlik çalışanı göçmen, mülteci, sığınmacı kavramlarının anlamlarını doğru bir şekilde açıklamalıdır.
Bu bağlamda aşağıda sunulan açıklamalardan yararlanılabilir:
§
§
§

Göçmen: İkamet ettiği bölgeyi terk ederek, yerleşmek amacıyla farklı bir bölgeye (kasabaya,
kente, ülkeye) göç eden birey, aile ya da topluluklardır.
Mülteci: İltica amacıyla başka bir bölgeye (kasabaya, kente, ülkeye) giden birey, aile ya da
topluluklardır.
Sığınmacı: Politik nedenlerle yaşadığı yerden kaçarak/ayrılarak başka bir ülkede sığınma
arayan bireylerdir.

Faydalı Bağlantılar
§
§
§
§
§

https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html
https://www.youtube.com/watch?v=uuLxaDIOVZE
https://www.youtube.com/watch?v=3Lz0Ur5hsCU
http://stories.unhcr.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo#action=share

Immigreation statistics april-june 2016. (2016). GOV.UK . [Erişim Tarihi: 01-04-2017] Bağlantı:
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june2016/asylumlang="en-gb" xml:lang="en-gb"
Italy - Unaccompanied and Separated Children (UASC) Dashboard. (2016). UNHCR: Regional
Representation Southern Europe. [Erişim Tarihi: 01-04-2017]. Bağlantı:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53357
Italy: unhcr update #13. (2017). UNHRC: The UN Refugee Agency. [Erişim Tarihi: 01-04-2017].
Bağlantı: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/56622
Migracia na Slovensku. (2017). Medzinárodná organizácia pre migráciu. [Erişim Tarihi: 01-04-2017].
Bağlantı: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovenskulang="en-gb" xml:lang="en-gb"
Ministry of Interior statistics (2015). [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
https://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2015/azil_1-6.2015.pdf
Smith, D. (2016). Disability in the United Kingdom 2016: Facts and Figures. Papworth Trust. [Erişim
Tarihi: 24-07-2017]. Bağlantı:
http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%20Facts%20and%20Figures%2020
16.pdf
Statistics Italy. AIDA: Asylum Information Database. [Erişim Tarihi: 09-06-2017]. Bağlantı:
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics
The UN Refugee Agency, UNHCR statistics (2014). [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
http://unhcr.hr/
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4 SAĞLIK VE ENGELLİLİK

Bu oturum planının hazırlanmasına öncülük eden kurum: Akdeniz Üniversitesi

4.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Bu oturum planının amacı, gençlere empati duygularını geliştirme ve engelli kişilere yönelik olumlu
tavırlar takınmalarını teşvik etmektir. Bu doğrultuda, oturum planının içeriğinde grup dinamikleri
oluşturmayı amaçlayan bir Grup Kurma Etkinliği, engelli insanların hayatlarının daha iyi
anlaşılabilmesi amacıyla Oyun Etkinlikleri ve Tartışma Etkinliği, son olarak engelli kişilerin toplumsal
hayata adapte olabilme açısından ihtiyaçlarına ve engellilere yönelik yasal düzenlemelere ilişkin
farkındalık oluşturma amacı taşıyan bir Kapanış Etkinliği yer almaktadır.

4.1.2
§
§
§
§
§

AMAÇLAR

İnsanlar arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların keşfedilmesi;
Gençlerin görme engelli kişileri anlamalarına yardımcı olunması;
Engelli insanların hayatlarıyla empati kurabilmek;
Gençlerin fiziksel engelli kişileri anlamlarına yardımcı olunması;
Kamu kurumlarını engellilik politikaları konusunda etkilemek

4.1.3

HEDEF KİTLE

Tüm gençler
Hedef kitle yaş grubu: 15-29 yaş
Hedef kitle boyutu: En az 12, en fazla 18 katılımcı

4.1.4
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR

Kurşun kalem,
A4 kâğıdı,
Yapıştırıcı bant,
Uyku maskesi ya da bir parça kumaş,
İp,
Kalın halat,
Çamaşır mandalı,
Top,
Tahta kâğıtları,
Post-it not kâğıtları

Süre: 100 dakika + mola süresi
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4.2.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Dünya genelinde kabul edilen engellilik tanımı için WHO Dünya Raporuna bakınız. Aşağıda sunulan
bilgiler, engelliliğin nasıl algılandığını göstermektedir.46
Kutu 1.1. Çevresel etkenler üzerine
İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF) çalışması, engelliliğin anlaşılması ve ölçülebilmesinde yeni bir çığır açmıştır. Çalışma
uzun bir sürecin sonucunda akademisyenler, klinik tedavi uzmanları ve en önemlisi de engellilerin kendileri tarafından hazırlanmıştır. ICF,
engelliliğin oluşumunda çevresel etkenlere odaklanmaktadır ve bu özelliği, çalışmayı Uluslararası Noksanlık, Engellilik ve Maluliyet Sınıflandırması
(ICIDH) belgesinden farklı kılmaktadır. ICF belgesinde, insan işlevlerine ilişkin sorunlar birbirileriyle ilişkili üç farklı alanda sınıflandırılmaktadır:
•
•
•

Noksanlıklar, vücut işlevlerinde yaşanan sorunlar ya da vücut yapısındaki değişimlerdir. Örneğin: felç, körlük…
Aktivitelerin kısıtlanması, yürüme ya da yeme gibi aktivitelerde güçlüklerin ortaya çıkmasıdır.
Katılımın kısıtlanması ise yaşamın herhangi bir alanına katılımda yaşanan sorunlardır. Örneğin: İstihdam ya da ulaşım alanlarında
ayrımcılıkla karşılaşma.

Engellilik terimi her üç işlev alanında yaşanan güçlüklere işaret etmektedir. ICF aynı zamanda vücut fonksiyonları, aktiviteler, katılım ve çevre
faktörü gibi olumlu işlevsel hususların anlaşılması ve ölçülmesinde de kullanılabilmektedir. ICF sade bir dille yazılmıştır ve engel türleri, örneği
‘fiziksel’ ve ‘zihinsel’ engel, arasında ayrım gözetmez. “Sağlık durumu” hastalık, yaralanma ve bozuklukları ifade ederken, “noksanlıklar” vücut
işlevleri ve yapılarında azalmayı belirtmekte, genellikle semptomlar ya da sağlık durumu belirtileri olarak tanımlanmaktadır.
Engellilik, sağlık durumunun bağlamsal, yani aşağıdaki şekilde gösterilen çevresel ve kişisel etkenlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması
Sağlık durumu (bozukluk ya da hastalık)

Vücut
işlevleri ve
yapıları

Aktiviteler

Çevresel
etkenler

Katılım

Kişisel
etkenler

ICF, üzerinde işlev düzeyleri farklı insanların yaşamak ve hareket etmek zorunda olduğu dünyayı tanımlayarak, çevresel etkenleri
sınıflandırmaktadır. Bu etkenler olumlu ya da olumsuz şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Çevresel etkenlerden bazıları şu şekildedir: ürünler ve
teknoloji, doğal ve yapay çevre, destek ve ilişkiler, tutumlar, hizmetler, sistemler ve politikalar.
ICF aynı zamanda motivasyon ve öz saygı gibi kişinin topluma katılımını etkileyebilecek kişisel etkenleri de dikkate almaktadır. Fakat bu etkenler
henüz kavramsallaştırılamamış ya da sınıflandırılmamıştır. Bu bağlamda kişinin eylem kapasiteleri ve eylemlerin gerçek performansı reel yaşamda
ayırt edilmekte, aradaki nüans farkı çevrenin etkisini ve performansın, çevreyi değiştirerek nasıl arttırılabileceğini ortaya çıkarmaktadır.
ICF evrenseldir, çünkü tüm insan işlevlerini ele almakta ve engelli insanları ayrı bir grup olarak sınıflandırmadan, engelliliğe bir bütün olarak
müdahale etmektedir. Engellilik az ya da çok herkeste görülebilen bir durumdur. Fakat politikaların oluşturulması ve hizmet sunumunda, noksanlık
düzeyleri, aktivite kısıtlamaları ya da katılım kısıtlamaları açısından bazı eşik değerlerin belirlenmesi gerekebilmektedir.
Bu eylem birçok açıdan (araştırma, denetim ve raporlama) sağlık ve engelliliğin tanımlanması ve ölçülmesi için faydalıdır. Bu alanlardan bazıları:
bireysel işlevselliğin değerlendirilmesi, hedef belirleme, tedavi ve izleme; sonuçların ölçülmesi ve hizmetlerin değerlendirilmesi; sosyal yardımlara
yönelik uygunluk kriterlerinin belirlenmesi; sağlık ve engellilik araştırmalarının hazırlanması.

Şekil 13

46

WHO (2011). Disabilities World Report. (Dünya Engellilik Raporu) [Erişim Tarihi: 07-09-2017]. Bağlantı:
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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4.2.2

VERİ

VE

İSTATİSTİKLER

4.2.2.1 T ÜRKİYE
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)47 2011 verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 74,526,000’dır.
TÜİK’in Türkiye’de yaşayan ve engel durumu kayıtlara geçen kişilere ilişkin 2010 yılı verilerine
baktığımızda, engelli vatandaşlarının %8,4’ünün görme engelli, %5,9’unun duyma engelli olduğu,
%0,2’sinin konuşma ve dil sorunu, %8,8’inin ortopedik rahatsızlıklar yaşadığı, %25,6’sının zihin
engelli olduğu, %3,9’unun duygu ve davranış bozuklukları, %25,6’sının kronik rahatsızlıklar yaşadığı,
%18’inin ise birden fazla engelinin bulunduğu görülmektedir.
Aynı verilere göre engelli kişilerin %58,6’sı erkek, %41,4’ü ise kadındır. TÜİK raporları, engelli olduğu
kayıtlarda belirtilen kişilerin %33,4’ünün 7-24 yaş grubunda olduğunu belirtmektedir.
4.2.2.2 B İRLEŞİK K RALL ı K
Birleşik Krallıkta yaklaşık 11,9 milyon engelli yaşamaktadır. Birleşik Krallıkta yaşayan her 5 kişiden 1’i
(%19) en az bir engele sahiptir. Bu oranda, zaman içerisinde önemli değişimler gözlenmemiştir
(2012/2013 yıllarında 12,2 milyon).
Yaş arttıkça engel durumu da yaygınlaşmaktadır. 2012/2013 yılında toplam çocuk nüfusunun %7’si
(0,9 milyon) engelli iken, çalışma yaşındaki engelli yetişkinlerin oranı %16 (6,1 milyon), emeklilik
yaşındaki engelli yetişkinlerin oranı ise %42’dir (5,1 milyon). Birleşik Krallıktaki engelli kadın sayısı,
engelli erkek sayısından fazladır.
2014/2015 yıllarında görülen en yaygın noksanlıklar hareketlilik (%57), dayanıklılık/nefes
alma/yorgunluk (%38) ve zihin sağlığı (%16) alanlarındadır. Bazı katılımcıların birden fazla engeli
bulunmasına rağmen, bu kişilerden yalnızca günlük hayatlarına en çok etki eden durumu belirtmeleri
istenmiştir.
Engelli çocuklarda görülen en yaygın noksanlıklar ise toplumsal ve davranışsal beceriler (%33),
öğrenme güçlüğü (%31) ve dayanıklılık, nefes alma ve yorgunluk (%31) alanlarındadır.
Engelli çocuklar içerisinde erkek çocukların oranı, kız çocukların oranından daha fazladır ve erkek
çocuklar toplumsal ve davranışsal sorunlarla birlikte öğrenme ve hafıza güçlüklerine daha yatkındır.48
4.2.2.3 Hı RVATİSTAN
“Report about disabled people in Croatia” (Hırvatistan’daki engellilere ilişkin rapor) (2017)49
çalışmasına göre ülkede 511,850 engelli yaşamaktadır. Engellilerden %60’ı erkek, %40’ı ise kadındır.
Engelli vatandaşların birçoğu (%48) aktif çalışma yaşında (19-64), diğerleri ise 65 yaşın üzerindedir.

Son Yayımlanan Haber Bültenleri. Türkiye İstatistik Kurumu. Tuik.gov.tr [Erişim Tarihi: 31-07-2017]. Bağlantı:
http://www.tuik.gov.tr
48 Smith, D. (2016). Disability in the United Kingdom 2016: Facts and Figures. Papworth Trust. [Erişim Tarihi: 2407-2017].
Bağlantı:
http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%20Facts%20and%20Figures%202016.pdf
47
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Engellilerin %63’ü ilköğretim ve/veya ortaöğretim hizmetlerinden faydalanamamaktadır. %28’i
ortaöğretimi tamamlamış ve yalnızca %3’ü yükseköğrenim (üniversite) derecesi elde edebilmiştir.
Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun (%29) hareket (lokomotor) sistemlerinde, %25’inin zihin
sağlığında, %23’ünün bazı organlarında, %18’inin ise merkezi sinir sisteminde hasarlar
bulunmaktadır.
Engelli gençlere ilişkin herhangi bir kümülatif bir veri bulunmamaktadır. Raporlara göre 0-18 yaş
arası engelli çocukların/gençlerin sayısı 32,101’dir. Bu sayı toplan engelli kişi sayısının %6,2’sini
oluşturmaktadır. Engelli çocuklardan %62’si erkek, %38’i ise kız çocuklarından oluşmaktadır.
Çocukların birçoğunda konuşma bozukluğu (%37,6), sinir sistemi rahatsızlığı (%18,8) ve zihinsel
güçlükler (%16,3) teşhis edilmiştir.
4.2.2.4 İ TALYA
2004 yılı verilerine göre 2,6 milyon İtalyan, farklı türlerde engellere sahiptir. Bu sayı nüfusun %4,8’ine
eşit düzeydedir.
Engelli vatandaşlardan 190 bin kişinin (nüfusun %0,4) bakımı, bakım kurumlarında
gerçekleştirilmektedir. 81 bin engelli İtalyan (%1,6) 6-14 yaş grubundadır. Ayrıca otuz altı bin engelli
İtalyan (%0,59) 15-24 yaş grubundadır.
6-14 ve 15-24 yaş grupları arasında görülen en yaygın engel durumları işlevsel bozukluklar, duyma ve
görme bozuklukları, körlük ve beyinle ilişkili güçlüklerdir. İtalya’daki engelli vatandaşların eğitim
sistemine katılımına ilişkin bilgiler, “La disabilitàin Italia: Il quadro della statistica ufficiale” belgesinin
73. sayfasında bulunabilir.50
4.2.2.5 S LOVAKYA
Devlet Sosyal Sigorta Kurumunun 2010 yılı verilerine göre ülkedeki engelli sayısı yaklaşık 448 bin
(%58 kadın, %60 62 yaşın üzerinde), engelli kişilerin nüfusa oranı ise %8 düzeyindedir. Sistem,
yalnızca belirli bir düzeyde engele sahip (sağlıklı bireylere nazaran %41 işlev bozukluğu olan) kişileri
desteklemektedir ve ve bu oran, dünya genelindeki engel değerlerinden oldukça farklıdır. Dünya
geneli engel düzeyi Dünya Engellilik Raporu tarafından %15 olarak belirlenmiştir.

4.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

Croatian Institute of public health: Report about disabled people in Croatia (2017). (Hırvatistan Halk Sağlığı
Kurumu: Hırvatistan'daki engelli kişilere ilişkin rapor). [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/04/Invalidi_2017.pdf
50 Solipaca, A. (2009). La disabilitàin Italia: Il quadro della statistica ufficial. Roma: Istat, Servizio editoria. [Erişim
Tarihi:
08-05-2017].
Bağlantı:
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf
49
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A) HEPİMİZ BİRİZ!
İzlenecek adımlar:
1. Grup üyelerine kurşun kalemler ve yapıştırıcı bantlar/post-it not kâğıtları dağıtılır.
2. Grup üyelerinin her biri kendilerini tanıtan/betimleyen sözcükler yazarak, kâğıtlarını/post-it
not kâğıtlarını diğer üyelerin görebileceği şekilde vücutlarının herhangi bir yerine yapıştırır.
3. Kâğıtlar grup üyeleri arasında dolaştırılır ve kimin ne yazdığı görülür. Benzer sözcükler yazan
üyelerin bir arada toplanması ve bir grup oluşturması teşvik edilir.
4. Yeni kurulan grup benzerlikler ve farklılıklar üzerine tartışır.
§ Katılımcılara sorulabilecek örnek sorular;
§ En sevdiğiniz renk nedir?
§ Ne tür filmlerden hoşlanırsınız?
§ Ne tür kitaplar okursunuz?
§ Sabahların mı yoksa gecelerin mi adamısınız?
§ Şekerleme mi, yoksa dondurma mı tercih edersiniz?
Süre: 15 dakika

4.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) İPİ BULUN!
İzlenecek adımlar:
1. Yerden yaklaşık 150 cm yüksekliğe, odadaki iki duvarın arasına bir ip/çamaşır ipi asılır.
2. Gençler üç gruba ayrılır, grup üyelerinin gözleri kapatılır ve ellerine çamaşır mandalları verilir.
3. Her gruptan öndeki kişiler, gözleri kapalı halde çamaşır ipini bulmalı ve mandalı ipe
takmalıdır.
4. Mandalı ipe takan kişi gruba geri dönerek ikinci sıradaki arkadaşının eline dokunur.
5. Eline dokunulan kişi ipi bulur ve kendi elindeki mandalı ipe takarak tekrar gruba geri döner ve
sıradaki kişinin eline dokunur.
6. Grubun son oyuncusu aynı talimatları uygulayana kadar oyun bu şekilde devam eder.
Süre: 20 dakika

B) Tartışma Etkinliği: HİSLERİNİZİ İFADE EDİN!
İzlenecek adımlar:
Katılımcılara sorun;
§
§
§
§
§
§

Gözleriniz kapandığında neler hissettiniz?
Hareket ederken bir şeye ya da bir kişiye çarpma endişesi yaşadınız mı?
Odadaki ipi bulmada ve mandalı ipe/çamaşır ipine takmada herhangi bir güçlük yaşadınız mı?
Sizce, sizin yerinizde görme engelli bir kişi olsaydı aynı düzeyde güçlük çeker miydi?
Bir şeyi görmeden ipe/çamaşır ipine takmak zor oldu mu?
Sizce bu oyun görme engellilere yönelik davranışlarınızı etkiler mi? Etkilerse, nasıl?
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Süre: 25 dakika

C) KULLANMAYIN!
İzlenecek adımlar:
1. Katılımcılara, etkinlik boyunca bedenlerinin bazı kısımlarını kullanmayacakları söylenir.
2. Katılımcılar aşağıdaki görevlerden bir ya da birkaçını seçebilir:
• Ayakkabı bağcığı bağlamak (baskın olmayan eli kullanarak),
• Adını bir kâğıda yazmak (baskın olmayan eli kullanarak),
• Topu yakalamak (baskın olmayan eli kullanarak),
• Topa vurmak (tek bir bacak kullanarak),
• İp atlamak (tek bir bacak kullanarak),
• Birkaç koltuk değneği ya da bir tekerlekli sandalye alın ve gençlerden bina etrafından ya da
dışarıda gezerek karşılaşılan zorlukları anlamaya çalışmalarını isteyin.
Süre: 15 dakika

A) BENCE…
İzlenecek adımlar:
1. Aşağıda verilen sorular bir kâğıt üzerine yazılır:
• Sizce ülkenizdeki engelli insanların karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
• Sizce engelli insanlar toplumsal hayatta nasıl yer almaktadır?
• Bir engelliyle karşılaştığınızda ilk olarak ne düşünürsünüz?
• Toplumsal çevreye adaptasyon sağlamalarını amaçlayan, engellilere yönelik yürürlükteki
yasal düzenleme türleri nelerdir?
• Sizce engelli insanlara yönelik yasal düzenlemeler yeterli midir?
• Elinizde yetki olsaydı, engelli insanlar için ne tür yasal düzenlemeler getirirdiniz?
1. Katılımcılara, yanıtlarını yazmaları için post-it not kâğıtları ve kurşun kalemler dağıtılır.
Yanıtlarını ilgili soruların altına yazmaları istenir.
2. Ardından katılımcıların yanıtları toplanır, yüksek sesle okunur ve grup içerisinde tartışılır.
3. Katılımcılara fiziksel çevreye ilişkin yasal düzenlemeler ve ilgili istatistikler hakkında bilgi
verilir.
Süre: 25 dakika
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4.5.1
Video

GENÇLİK ÇALıŞANLARıNA YÖNELİK İPUÇLARı

önerisi: “10 Disabled People Who Did The Impossible!”

(İmkânsızı

Başaran

10

Engelli

İnsan!) https://www.youtube.com/watch?v=qD_zapWoUzk,
Etkinliklere başlamadan önce gençlik çalışanının eşitlik, sosyal içerme ve çeşitlilik ilkeleri, ülkesindeki
engelli insanların durumu, fiziksel çevreyle ilgili yasal düzenlemeler ve çalışmalar, engelli insanlarla
iletişim ve engelli insanların toplumsal hayata adaptasyonunun kolaylaştırılmasına yönelik
uluslararası uygulama örnekleri gibi alanlarda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

4.5.2
§

§
§

§

Gençlik çalışanları, gençlerle birlikte engelli kişilerin, örneği görme engelli ya da fiziksel engelli
vatandaşların yaşamlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan yerlere geziler
düzenleyebilir.
Ayrıca her insanın potansiyel bir engelli olduğu görüşünü yaygınlaştırmak amacıyla tartışma
etkinlikleri düzenleyebilir.
Gençlik çalışanları, grup çalışmasına engelli inşaları davet ederek hayatları, yaşadıkları olumlu
hadiseler ve sorunlar hakkında konuşmalarını ve sorulacak soruları yanıtlamalarını
sağlayabilir.
Gençlik çalışanları grupları alt gruplara ayırabilir ve bazı tercihe bağlı etkinlikler
gerçekleştirebilir. Örneğin; alt gruplardan birinin gözleri kapatılır ve bir nesneyi tahmin etmesi
istenir, diğer bir alt grubun yine gözleri kapatılır ve bir tat testi yapması istenir.

4.5.3
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

İZLEME ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

EK BİLGİLER

VE

KAYNAKLAR

Gençlik çalışanlarının engelli gençleri desteklemeli, toplumsal ve ekonomik hayatta, ayrıca
karar alma süreçlerinde tam olarak yer almalarını sağlamalıdır.
Gençlik çalışanları, engellileri görüşlerini ifade etme yönünde cesaretlendirmelidir.
Engelli insanlarla ilgili yasal düzenlemeleri ve politikaları bilmelidir.
Gençlik çalışanları, engelli gençlerin topluma katılımını engelleyen çevresel etkenlere
yoğunlaşmalıdır.
Gençlik çalışanları, engelli gençler için kapsayıcı fırsatlar oluşturarak spor ve dinlence
etkinliklerinden yer almalarına yardımcı olmalıdır.
Transforming
Disability
into
Ability
(Engelden
Yeteğe)
OECD
(https://www.virk.is/static/files/4_disability%20to%20ability.pdf)
https://www.youtube.com/watch?v=v4Nq-bLkvP8
https://www.youtube.com/watch?v=gqi2Ci0FliA
https://www.youtube.com/watch?v=VAM9nh8WC-8
https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ
https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ
https://www.youtube.com/watch?v=_GofSucBneQ,
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5 NE KADAR HARİKAYIM? - İLK OTURUM

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Hırvatistan Gençlik Ağı

5.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Bu oturumun konusu, özellikle zihinsel rahatsızlık/sıkıntı yaşayan gençlerin özsaygısıyla ilgili. Hedef
grup çeşitli biçimlerde yaftalandığından, öncelikle özsaygılarını geliştirmek gerekir. Akıl sağlığının
tanımı yapılıp zihinsel rahatsızlıkların toplumda görülme oranı anlatıldıktan sonra, gerekirse iki
oturuma ayrılabilecek birkaç bölümlük oturum planından bahsedilecektir. Özsaygı konulu başlangıç
etkinliğinin ardından, başkaları bizi nasıl görür, öz-imge, kendini iyi hissetmeyen bir arkadaşıma nasıl
yardım edebilirim, kendime nasıl yardım edebilirim konulu çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve bitişte
katılımcıların diğer katılımcılardan kendileri hakkında bir şeyler öğreneceği, özsaygılarını geliştirmeye
yardımcı olmayı amaçlayan bir ayna etkinliği yapılacak. Grup çalışması, tartışma, rol yapma, çizim ve
çalışma kâğıtları oturumda kullanılacak yöntemler arasındadır.

5.1.2
§
§
§
§
§

AMAÇLAR
Kişiliğin olumlu yönlerine odaklanarak bireyin, kendisi hakkında gerçekçi bir fikir oluşturması,
böylece kendini daha kolay kabul etmesi
Gençleri, ne engeli olursa olsun kendilerini kabul etmeye teşvik etme
Kişiliğin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme
Karşılıklı olumlu geribildirim sağlama
Empati yapma ve ortak sorun çözme becerilerini geliştirme

5.1.3

HEDEF KİTLE

Zihinsel rahatsızlığı olan gençler.
Hedef kitle yaş grubu: 14 - 16 yaş arası, daha büyük gençlerle de çalışılabilir.
Hedef kitle boyutu: 6 – 10 katılımcı
Süre: 75’er dakikalık 2 oturum planı

5.1.4
§
§
§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR

kâğıt tahtası
boş A4 kâğıdı
post it kâğıdı
çalışma kâğıdı
kalem
boya kalemi
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5.2.1

KONU ÖZETİ

Akıl sağlığı, tıpkı beden sağlığı gibi hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Hayatımızın her alanını
etkiler ve kendimizle ve başkalarıyla öznel iyi oluşumuzu, stresle başa çıkma yeteneğimizi,
başkalarıyla yakın ilişkiler kurabilmemizi, daha güvenli kararlar almamızı ve başka birçok alanı içine
alır. Akıl sağlığı, çeşitli durumlardaki düşünüş, hissediş ve davranış biçimimizdir. Birçok insan
hayatının bir döneminde akıl sağlığıyla ilgili sorun yaşar. Ergenler de, yetişkinler gibi düşüncelerini,
hislerini ve davranışlarını etkileyen benzeri problemler yaşayabilir.
DSM-V (2012)51’ye göre, konulan en yaygın tanılar şunlardır: 1) Anksiyete Bozuklukları (Belirli fobiler,
genel anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve agorafobi), 2) Duygudurum
Bozuklukları (Majör depresif bozukluk ve bipolar bozukluk), 3) Psikotik Bozukluklar (Şizofreni ve
kuruntulu rahatsızlık), 4) Kişilik Bozuklukları (Eksantrik: Paranoya, şizoid, şizotipal,
Dramatik/Duygusal: Antisosyal, sınırda, histrionik, narsist ve Korku Temelli: Kaçınmacı, bağımlı,
obsesif – kompulsif kişilik bozukluğu), 5) Yeme Bozuklukları (Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve
aşırı yeme rahatsızlığı) 6) Gelişim Bozuklukları (Otistik spektrum bozukluğu ve davranım bozukluğu),
8) Bağımlılıklar (Madde kullanımı bozuklukları), 9) Obsesif-Kompuslif ve İlgili Bozukluklar (Obsesifkompulsif bozukluk) ve 10) Travma ve Stres Nedenli Bozukluklar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu –
PTSD)
Yapılan araştırmalara göre, davranış bozukluğu gösteren veya alkol ve uyuşturucu tüketen ergenlerin
çoğu özsaygı sorunu yaşıyor. Bu nedenle özsaygıyı yükseltmek, ergenleri bu tür bozukluklara meyilli
kılabilir. Ergenler, gerçekçi imgeleri yerine arzuladıkları imgeye sırtlarını dayarsa, geç ergenlik
döneminde aşağılık hissine kapılabilir, başkalarınca sevilmediklerini ve saygı görmediklerini
düşünebilir, depresyon, kafa karışıklığı ve bedensel sağlıklarıyla bağlantılı anksiyete gibi rahatsızlıklar
yaşayabilirler. Ergenlerde düşük özsaygı, kendilerine güvenlerini azaltır. Özsaygı eksikliği çeken kişiler
yeni insanlarla tanışmaktan veya sosyal durumlarla başa çıkmaktan kaçınır. Başkalarına alayla
bakmalarının nedeninin utangaç, gergin veya bilgisiz olduğu gerçeğini açığa çıkarmak istemezler.
Bunun yerine, kenarda durup toplumda göze batmayı seçerler. Aynı araştırmaya göre, düşük özgüven
sorunu kızlarda erkeklere göre daha yaygın. Bu durum, büyüme hormonu, farklı toplumsal ilişkiler,
yetiştirilme biçimi ve diğer toplumsal cinsiyet farklılıklarıyla açıklanmıştır. Alaya, psikolojik, sözlü
veya fiziksel tacize maruz kalan birçok kızın özsaygıları son derece düşüktür ve insanlarla ilişkilerinde
genelde korkak, kararsız ve kafası karışık davranırlar. Düşük özsaygı, depresyona ve davranışsal
bozukluklara neden olabilir (Sujoldžić, Rudan and De Lucia, 2006). Özsaygı, kendimizle ilgili
edindiğimiz olumlu veya olumsuz izlenimdir. Ne yaptığımızı, ne olduğumuzu ve başardıklarımızı bu
şekilde değerlendiririz. Özsaygı, hayatımızın her anını etkiler. Nasıl davranacağımız, başkalarının
davranışlarına nasıl tepki göstereceğimiz, seçtiğimiz değerler ve hayattaki zorluklarla yüzleşmemiz
büyük ölçüde kendi yeteneklerimizi ve kıymetimizi nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır (Sarilar, 2011).
Özsaygısı yüksek kişiler, yeni zorluklar ve deneyimler peşinde koşar ve kendilerine zorlayıcı hedefler
koyarlar. Bu hedefleri yerine getirmek özsaygılarının daha da artmasına yol açar.

51

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2012). American Psychiatric Association. [02-08-2017
tarihinde bakıldı.] Linkten ulaşılabilir: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
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Özsaygısı yüksek kişiler daha hırslı olur, hayatta, duygusal, düşünsel, yaratıcı ve ruhsal alanda hep
daha fazlasını başarmak isterler. Kişinin özsaygısı yüksek olduğunda, diğerleriyle iletişimi daha açık,
içten ve başarılı olur. Özsaygısı yüksek kişiler, diğer insanlara saygılı, iyi niyetle ve adil davranmaya
eğilimlidir. Kişinin kendine duyduğu saygı, diğerlerine duyduğu saygıya bağlıdır. Diğer insanları bir
tehdit olarak görmez ve onları nasıl reddedeceklerini, aşağılayacaklarını, aldatacaklarını veya nasıl
onlara ihanet edeceklerini düşünmezler. Kişisel kıymet ve bağımsızlık hissi, cömertlik, işbirliği ve
ortaklaşa yardımla bağlantılıdır.

5.2.2

VERİ

5.2.2.1

Hı RVATİSTAN

VE

İSTATİKLER

Dünya Sağlık Örgütü’ne [WHO] (2011)52 göre her beş insandan biri, kendisinde veya yakın bir akrabası
aracılığıyla zihinsel rahatsızlık/bozukluklarla ilgili deneyim kazanmıştır. Gençlerin %3 ile %12’sinde
ciddi zihinsel rahatsızlık/bozukluk tespit edilmiş, 18 yaşın altındaki gençlerin %20’sinde ise bazı
gelişimsel, duygusal veya davranışsal problemler görülmüştür. Zagreb’teki çocuk hastanesi yılda
psikolojik sorunları olan 30 çocuğu tedavi etmektedir. Çocuklarda psikolojik semptomoloji görüldüğü
gibi psikosomatik bozukluklara da rastlanmaktadır (Vrdoljak, Coleman Božić and Ćubić, 2016).
5.2.2.2

B İRLEŞİK K RALL ı K

Her on çocuktan birinin, zihinsel problemler nedeniyle desteğe veya tedaviye ihtiyacı vardır.
Yetişkinlikteki zihinsel problemlerin %75’i (bunama hariç), 18 yaşından önce başlar. Tedavi boşluğu.
Birleşik Krallık’ta yapılan son epidemiolojik araştırmaya göre, araştırma sırasında teşhis edilmiş bir
zihinsel rahatsızlığı olanların %25 – 35’inden azı desteğe ulaşabildi. Duygusal sorunlar yaşayan genç
kadınlar ve kendine zarar veren gençler gibi kilit gruplarda desteğe duyulan ihtiyacın arttığına dair
kanıtlar vardır. Sağlık Bakanlığı (2015) “Zihnin geleceği: Çocuklarımızın ve gençlerimizin akıl sağlığını
ve iyiliğini teşvik etme, koruma ve geliştirme.”53
Young Minds’ın 2014 yılında yayımladığı bir araştırmada, klinik hizmet veren gruplara (CCG) ve üst
düzey yerel yetkililerden Bilgi Edinme Özgürlüğü’ne dayanarak alınan verilere göre, cevap veren
Ulusal Sağlık Hizmetleri CCGlarının %77’si (96’da 74), çocuk ve ergen akıl sağlığı hizmetleri bütçesini
ya kesmiş ya dondurmuş. 2013/14’te, 15 – 19 yaş grubunda psikolojik terapilere, kadınlar erkeklerin
iki katı olmak üzere 51.000 başvuru yapılmış. Mental Health Network NHS Confederation (2016) Key
Facts and Trends in Mental Health 2016 Update'.544

World report on disability (2011). World Health Organisation. [02-08-2017 tarihinde bakıldı.] Linkten
ulaşılabilir: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
53 Collective of authors (2015). Future in mind: Promoting, protecting and improving our children and young
people’s mental health and wellbeing. NHS England, Department of Health. NHS England Publication Gateway
Ref.
No
02939.
Linkten
ulaşılabilir:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414024/Childrens_Menta
l_Health.pdf
54 Key facts and trends in mental health 2016 update (2016). Mental Health Network NHS Confederation. [05-052017
tarihinde
bakıldı.]Linkten
ulaşılabilir:
http://www.nhsconfed.org/~/media/Confederation/Files/Publications/Documents/MHN%20key%20facts
%20and%20trends%20factsheet_Fs1356_3_WEB.pdf
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5.2.2.3

İ TALYA

Zihinsel rahatsızlık/bozuklukların nüfusun genelinde görülme oranı %8 ve sayı gittikçe artıyor.
(2011)55
Toplumsal cinsiyete özgü durumlar:
Genç erkekler daha çok uyuşturucu ve alkol kullanıyor ve antisosyal kişilik bozukluğu yaşıyor. Genç
kadınlar yeme bozuklukluğu (her 20 kadından 1’I), depresyon ve anksiyeteye daha meyilli.
Çocuk ve gençlerin %8’i zihinsel bir rahatsızlık/bozukluktan muzdarip ve bu durum neredeyse her
zaman kişilerarası ilişkilerde (aile ve yaşıtlar) ve okulda zorluklara neden oluyor. Üstelik, yakın
zamanda yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlik dönemindeki zihinsel rahatsızlıkların çoğu küçüklük
ve gençlikteki bozuklukların devamı 56.
5.2.2.4

S LOVAKYA

UIPS’ye (Eğitimde Bilgi ve Öngörü Enstitüsü) göre 2012 yılında, toplam 818.000 öğrencinin 47.000’I
özel eğitim ihtiyacı ve sağlık engeli (%5,75) bulunan öğrenciler olarak sınıflandırıldı. Bu öğrencilerin
%58’i karma eğitime dâhil edilmeyip özel eğitim kurumlarına gönderildi5758.
Zihinsel rahatsızlık/bozukluklar ve davranışsal bozukluklar (F01, F03 – F99):
§ 0-18 yaş arası: 10 417 erkek, 7290 kız
§ 19-26 yaş arası: 1868 erkek, 1369 kız
§ Yaklaşık yarısı zeka geriliği çekmekte.
5.2.2.5

T ÜRKİYE

Türkiye’deki engellilerin %29’u zihinsel engelli. Bu zihinsel engelli bireylerin yaklaşık %19’u genç
bireyler (7-24 yaş). (Türkiye İstatistik Kurumu) 59.

Ponzio, F. (2012). I Disturbi mentali in Italia: Numeri e Dati. State of Mind: Il gionale delle scienze psichologiche.
[Erişim Tarihi: 05-05-2017]. Bağlantı: http://www.stateofmind.it/2012/05/disturbi-mentali-italia/
56 Tansella, M., De Girolamo, (2001). La Diffusione Dei Disturbi Mentali Nella Comunità. Dipartimento di Medicina
e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona/Progetto Nazionale Salute Mentale, Laboratorio
di
Epidemiologia,
Istituto
Superiore
di
Sanità,
Roma.
Bağlantı:
http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf
57 Repkova, K., Sedlakova, D. (2012). Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v
medzinárodnom
a
národnom
kontexte.
Bratislava:
Rodomax,
s.r.o.
Bağlantı:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-pravanarodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/zdravotne-postihnutievybrane-fakty-cisla-a-vyskumne-zstenia-v-medzinarodnom-a-narodnom-kontexte.pdf
58 Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu: Príloha č. 1 Popis vývoja a analýza hlavných
problémov regionálneho školstva (2013). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bratislava.
Bağlantı: https://www.minedu.sk/data/att/4759.pdf
59 Main statistics. Turkish Statistical Institute. Bağlantı: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Uyulması gereken temel kurallar
§

Daire şeklinde oturmak, birbirinin fikrine saygı göstermek, gizlilik, birbirini dinlemek, soru
sorulabilir, hazır hissetmediğimizde veya katılacak kadar cesur hissetmiyorsak “geç” deme
hakkı (Katılımcılar atölyeye kendi isteğiyle katılmalı, zorlandıkları için değil.)

5.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) İSİMLER VE SIFATLAR
Amaçlar
Kısa bir tanışma ve hisleri ölçme.
İzlenecek adımlar
1. Katılımcılar çember oluşturarak oturur.
2. Katılımcılardan o an nasıl hissettiklerini tariff edecek bir sıfat söylemeleri istenir. Sıfatın baş
harfi, isimlerinin baş harfiyle aynı olmalıdır. Örneğin, “Adım Hande ve heyecanlıyım.” Veya
“Adım Metin ve mutluyum.” Cümlelerini kurarken, sıfatı mimikleriyle de canlandırabilirler.
Süre: 10 dakika
İsteğe bağlı: gençlik çalışanlarına not- oturum planına konuyu açıklayıp kısa bir giriş yaparak
başlayabilir ve planın geri kalanını oturum boyunca paylaşabilirsiniz. Ayrıca gündemi, etkinliklerin
adıyla beraber kâğıt tahtaya yazabilirsiniz. Böylece gençler oturumun her adımı hakkında bilgi sahibi
olacaktır.

B) ÖZSAYGI NEDİR?
Amaçlar
§ Gençlerin özsaygı hakkında ne bildiğini öğrenme
§ Gençleri özsaygının ne olduğu ve neden önemli olduğu hakkında bilgilendirme
İzlenecek adımlar
Katılımcılara özsaygının ne olduğunu bilip bilmediklerini sorulur. Özsaygının amacı nedir? Cevaplara
ve grup dinamiğine göre şu iki seçenekten biri seçilebilir:
A Seçeneği (grup üyeleri birbirini tanıyorsa)
Grubu iki alt gruba ayırın. Bir grup özsaygısı düşük gençlerin karakteristik özelliklerini düşünüp
tartışırken öteki grup özsaygısı yüksek gençleri tartışır. Kısa bir tartışmadan sonra, gruplar
belirledikleri karakteristikleri gösterecek/canlandıracak bir gönüllü seçer. Bu, gönüllülerin özsaygısı
düşük/yüksek biri gibi konuşması, giyinmesi, yürümesi vb. gerekir. Bütün grubu etkinliğe katmak için,
herkes bir doğum günü partisinde gibi davranacak ve diğer gruptan kimin özgüveni düşük/yüksek
kimse gibi davranmak için gönüllü olduğunu bulmaya çalışacak.
B Seçeneği (ilk toplantıysa)
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1. İki şapkaya/kutuya özgüveni düşük ve yüksek gençlere dair örnekler koyun. Örneğin, kişi
genelde sessizdir, kimse ona dikkat etmez, zorbalığa maruz kalır, sınıfta herkesi eğlendirir, her
zaman kendi hakkında iyi konuşur, iletişim yanlısıdır vb.
2. Grubu iki alt gruba ayırın. Her şapka/kutuda bazı örnekler vardır ve grupların görevi örnekleri
özgüveni düşük/yüksek genç profiliyle eşleştirmektir. Her grup, örnekleri kâğıt tahtasına
yapışkanlı kâğıtla yapıştıracak (tahtalara çöp adam çizebilirsiniz.)
3. Yeterince vakit varsa, grup kendi örneklerini oluşturup tahtaya yapıştırabilir.
4. Kısa bir tartışma.
Grupla ulaşılacak sonuç: Özsaygı, kendimizle ilgili edindiğimiz olumlu veya olumsuz izlenimdir. Ne
yaptığımızı, ne olduğumuzu ve başardıklarımızı bu şekilde değerlendiririz. Özsaygı, hayatımızın her
anını etkiler. Nasıl davranacağımız, başkalarının davranışlarına nasıl tepki göstereceğimiz, seçtiğimiz
değerler ve hayattaki zorluklarla yüzleşmemiz büyük ölçüde kendi yeteneklerimizi ve kıymetimizi
nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır
Süre: 15 dakika

5.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) EN YAKINLARIMIN GÖZÜNDEN KİŞİLİĞİM
Amaçlar
§ Başkalarının bizi nasıl gördüğünün farkına varmak.
İzlenecek adımlar
1. Herkes bir çalışma kâğıdı (ekte) alır ve kendini, en yakınlarının gözünden tarif etmeye çalışır.
Herkesin kendi cevaplarını bulmasına ve kâğıdı doldurmasına fırsat tanıyın.
2. Kısa tartışma. Ne hissediyorsunuz? Yazdıklarınız hoşunuza gitti mi? Kendimize dair
izlenimimizin nasıl bazen başkalarının bize dair izlenimlerinden farklı olduğunu açıklayın.
Süre: 20 dakika
-5 dakika ara-

B) KALKANIM
Amaçlar
Kişiliğin olumlu yönlerine odaklanarak bireyin, kendisi hakkında gerçekçi bir fikir oluşturması,
böylece kendini daha kolay kabul etmesi.
§ Gençleri kendi olumlu yönleri ve özellikleri hakkında düşünmeye teşvik etme.
İzlenecek adımlar
§

1. Önce bir kalkan örneği (Ek 2) gösterin ve gençlerden kendi kalkanlarını 7 bölmeli olacak
biçimde çizmesini isteyin.
2. Her bölmeye aşağıdakileri yazmalarını isteyin:
§ Doğarken sahip oldukları ilk iki avantaj
§ Kendilerine ait iki olumlu yön ya da özellik
§ Başarıyla hakim oldukları iki konu
§ Hayatta iki büyük başarıları
§ Başarıyla çözdükleri iki sorum
§ Gerçekleştirmeyi hedefledikleri iki amaç
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§

Hayattaki vazgeçilmez kuralları

3. Özimge – kısa tartışma (Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu alanları doldurmak
kolay mıydı, zor muydu? Neden böyle düşünüyorsunuz? Gördükleriniz hoşunuza gitti mi?)
Süre: 30 dakika

İlk oturumu, gençlerin oturumda öğrendikleri ve hissettikleri ne varsa altını çizebileceği bir
değerlendirme etkinliğiyle bitirebilirsiniz.

Collective of authors (2015). Future in mind: Promoting, protecting and improving our children and
young people’s mental health and wellbeing. NHS England, Department of Health. NHS England
Publication Gateway Ref. No 02939. Bağlantı:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414024/Childrens
_Mental_Health.pdf
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2012). American Psychiatric Association. [Erişim
Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
Key facts and trends in mental health 2016 update (2016). Mental Health Network NHS Confederation.
[Erişim Tarihi: 2017-05-05]. Bağlantı:
http://www.nhsconfed.org/~/media/Confederation/Files/Publications/Documents/MHN%20key%2
0facts%20and%20trends%20factsheet_Fs1356_3_WEB.pdf
Main statistics. Turkish Statistical Institute. Bağlantı:
http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Ponzio, F. (2012). I Disturbi mentali in Italia: Numeri e Dati. State of Mind: Il gionale delle scienze
psichologiche. [Erişim Tarihi: 05-05-2017]. Bağlantı: http://www.stateofmind.it/2012/05/disturbimentali-italia/
Repkova, K., Sedlakova, D. (2012). Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v
medzinárodnom a národnom kontexte. Bratislava: Rodomax, s.r.o. Bağlantı:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-pravanarodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/zdravotnepostihnutie-vybrane-fakty-cisla-a-vyskumne-zstenia-v-medzinarodnom-a-narodnom-kontexte.pdf
Sarilar, J. (2011). Istraživanje stvaranje pozitivne slike o sebi. Diplomski rad. Slavonski Brod: Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku. Bağlantı:
https://bib.irb.hr/datoteka/558965.Diplomski_rad_Jasminka_Sarilar_Istraivanje_stvaranja_pozitivne_
slike_o_sebi.pdf
Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu: Príloha č. 1 Popis vývoja a analýza hlavných
problémov regionálneho školstva (2013). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bratislava.
Bağlantı: https://www.minedu.sk/data/att/4759.pdf
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Sujoldžić, A., Rudan,V., De Lucia, A. (2006). Adolescencija i mentalno zdravlje. Institut za antropologiju.
Zagreb: Hrvatsko antropološko društvo. Bağlantı:
http://www.inantro.hr/admin/_upload/_files/cscamphppei/Adolescencija%20i%20mentalno%20zdr
avlje.pdf
Tansella, M., De Girolamo, (2001). La Diffusione Dei Disturbi Mentali Nella Comunità. Dipartimento di
Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona/Progetto Nazionale Salute
Mentale, Laboratorio di Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma. Bağlantı:
http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf
Vrdoljak, F., Coleman Božić, L. i Ćubić, B. (2016). Psihički poremećaji u djece i adolescenata – prikaz
slučaja. Split: Zbornik radova za medicinske sestre. Bağlantı: http://hpps.kbsplit.hr/hpps2016/PDFS/Ses%2022.pdf
World report on disability (2011). World Health Organisation. [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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6 NE KADAR HARİKAYIM? – İKİNCİ OTURUM

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Hırvatistan Gençlik Ağı

6.1.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) ADIM
Amaçlar
§ Gençlerin, kendilerinin ve isimlerinin farkında olmaya teşvik etme
İzlenecek adımlar
1. Katılımcılar çember pozisyonu alır.
2. Her katılımcı adını iki şekilde söylemelidir: önce sessiz ve nazikçe, ardından yüksek sesle ve
gururla.
3. Etkinlik sonunda katılımcılara nasıl hissettiklerini ve ne fark ettiklerini sorun.

6.1.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) TÜM GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMLE BEN
Amaçlar
§ Gençleri, özimgenin nasıl değiştirilebileceğini düşünmeye teşvik etme
§ Gençleri, sevmediğimiz özellikleri ve bunların nasıl ortaya çıktığını düşünmeye teşvik etme
§ Gençleri, kendilerini olduğu gibi kabul etmeye teşvik etme
İzlenecek adımlar
1. Her katılımcıya iki renkli post itler verin
2. Onlara bu egzersizi tek başına yapacaklarını ve yalnızca okumak isterlerse okuyacaklarını
söyleyin
3. Herkes kendisiyle ilgili sevdiği ve sevmediği beşer değer, özellik ve beceri yazmalı.
4. Kendilerini en iyi ve en kötü tanımlayan ikişer şey seçmeliler. Yazdıklarını kimseye göstermek
zorunda değiller.
5. Tartışma – gençleri, bu özelliklerin nasıl ortaya çıktığını düşünmeye teşvik edin. Amaçları ne?
Bu özellikler neden faydalı? Neden iyi? Yoksa işleri zorlaştırıyorlar mı? Her birinin bir var olma
nedeni var. Bir şeylerle başa çıkma ve kendini geliştirme , hepsinin bir nedeni var. Bazı zorlu
durumları aşma. Hepsine saygı duymalı ve önem göstermeliyiz. Artık bu özellikler tesadüfen
değil, bilinçli biçimde fark edilebilir.
6. Somuç: Kendimizle ilgili bir imge yarattıktan sonra imgenin doğruluğunu kontrol etmememiz
garip. Hep böyleymişiz gibi davranıyoruz. Davranış ve tutumlarımız, hatta yeteneklerimiz her
zaman yarattığımız özimgeyle uyumludur. (Rijavec, 1997, page 33). Kendimizle ilgili
yarattığımız imge olduğumuza ve bazen bazı alışkanlık ve tutumlarımızı değiştirmenin çok zor
olduğuna inanmaya başlarız. Ayrıca, bazı zamanlar, sırf kendimizle ilgili yarattığımız imgeye
uymadığı için hedeflerimizi gerçekleştirmeye, hayatta daha fazlasını başarmaya ve fikrimizi
söylemeye uğraşmayız (Sarilar, 2011).
Süre: 15 dakika
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B) KENDİNİ İYİ HİSSETMEYEN BİR ARKADAŞIMA NASIL YARDIM
EDEBİLİRİM?
Amaçlar
§ Birinin iyi hissetmediğine dair belirtileri fark etme
§ İyi hissetmeyen kişiye yardım etmenin yollarını bulma
İzlenecek adımlar
1. Etkinliğe, grubun biri iyi hissetmediğinde ne yaptığına dair bir anı anlatarak başlamasını
isteyebilirsiniz.
2. Grubu üç alt gruba ayırınve her gruba birer boş kâğıt tahtası verin.
3. Her alt grup şu soruları cevaplamalıdır:
4. Birinci alt grup - Birinin kötü hissetmesine neden olabilecek sebepler nelerdir? Buna ne neden
olabilir?
5. İkinci alt grup – İyi hissetmeyen biri nasıl davranır?
6. Üçüncü alt grup – Birinin kendisini iyi hissetmesi için ne yapabiliriz?
7. Grup üyelerini, mini sunumlarını sunmaya teşvik edin.
8. Düşünceleri ve yardım etmenin neden önemli olduğu hakkında ksıaca tartışın. Ayrıca, bazı
hoşnutsuz hisleri normalleştirmeye çaışın. Bazen kötü bir gün geçirmek veya ağlamak
normaldir. Ve arkadaşlar, iyi hissetmemize yardım etmek için yanımızdadır; ruh halimiz ve
hislerimizde büyük etki yaratabilirler.
Gençlik çalışanlarına NOT: Bu etkinliğe iyi hazırlanmanız için zihinsel rahatsızlık/bozuklukların
belirtilerini ve koşullarını Young minds 60 internet sitesinde bulabilirsiniz.
Süre: 20 dakika
-5 dakika ara-

C) KENDİNE DESTEK OLMA
Amaçlar
§ Gençleri, kendini iyi hissetmediklerinde toparlanabilmeleri için güç kazandırma
İzlenecek adımlar
1. Herkese boş bir A4 kâğıdı verin ve ellerini kâğıda koyup etrafını çizmelerini isteyin.
2. Beş parmaklarına, özimgeleri zedelendiğinde kendilerine nasıl yardım edebileceklerini
yazmalarını isteyin ve zedelenmiş özimgenin anlamını açıklayın.
3. Her katılımcı bu etkinliği kendisi için yapmaktadır. Onlara spor faaliyetleri, aşamalı kas
gevşemesi, toplumsal çalışmalardan örnek verin.
4. Grup üyelerini düşüncelerini paylaşmaya teşvik edin.
5. Ellerindeki ve kendi içlerindeki gücü hatırlamalarına ve ne kadar değerli olduklarını asla
unutmamamlarına fırsat verin.
Süre: 10 dakika
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Young minds: Child & Adolescent Mental Health. [Erişim Tarihi: 24-07-2017]. Linkten erişilebilir:
https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA
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A) AYNA
Amaçlar
§
Diğer katılımcıların geribildirimleriyle özimgeyi uyandırma
İzlenecek adımlar
1. Her katılımcıya bir parka kâğıt verip kâğıdın üst kısmına isimlerini yazmalarını söyleyin.
2. Kâğıdın arkasını çevirip diğer grup üyelerine vermelerini isteyin.
3. Amaçları, kâğıdın üzerinde kimin ismi varsa onunla ilgili güzel bir şey yazmak. O kişi hakkında
oturum sırasında fark ettikleri bir özelliği yazabilir, tavsiye verebilir, kişi hakkında hoşlarına
giden bir şey yazabilirler. Yorumlar anonim olarak yapılabilir.
4. Herkes yorumların yazıldığı kâğıdını aldıktan sonra, katılımcılara tartışmayı başlatmadan önce
okumaları için bir – iki dakika verin. Yazılanlardan size şaşırtan oldu mu? Diğer katılımcıların
size dair izlenimlerinden memnun musunuz?
Süre: 20 dakika

Bu etkinlikte atölyeyle ilgili geribildirim edinebilirsiniz:
Her katılımcıya, atölyeyle ilgili hissettiklerini birkaç cümleyle yazmaları için birer post it verin.
Hislerine odaklanmalarını isteyin.
Süre: 2 dakika
§
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6.4.1

GENÇLİK ÇALıŞANLARı İÇİN İPUÇLARı

Sabırlı olun. Gençlerin, özellikleri hakkında düşünmesi muhtemelen uzun zaman alacaktır. Bazıları için
herhangi bir cevap bulmak bile zor olabilir. Bu nedenle, performans kalitesinin daha iyi olması için
atölyede iki gençlik çalışanı bulundurulması tavsiye edilir. Ayrıca, her oturumun bir saat sürmesi için
bu oturum planını iki toplantıya bölebilirsiniz.

6.4.2

İZLEME ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Bu atölye, akıl sağlığının tüm alt kategorileri için temel oluşturabilir.

Young minds: Child & Adolescent Mental Health. [Erişim Tarihi: 24-07-2017]. Bağlantı:
https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA
Rijavec, M. (1997). Čuda se ipak događaju, psihologija pozitivnog mišljenja. Zagreb: IEP.
Sarilar, J. (2011). Istraživanje stvaranje pozitivne slike o sebi. Diplomski rad. Slavonski Brod: Sveučilište
Josipa
Jurja
Strossmayera
u
Osijeku,
Učiteljski
fakultet
u
Osijeku.
Bağlantı:
https://bib.irb.hr/datoteka/558965.Diplomski_rad_Jasminka_Sarilar_Istraivanje_stvaranja_pozitivne_
slike_o_sebi.pdf

Şekil 14 – Personal coat of arms. Pinterest.com. Bağlantı:
https://it.pinterest.com/pin/217720963208207761/
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6.7.1

EK

1:

ETKİNLİĞİ

EN
YAKıNLARıMıN
İÇİN ÇALıŞMA KÂĞıDı

GÖZÜNDEN

KİŞİLİĞİM

ONLARIN GÖZÜNDE NASILIM:
güçlü veya zayıf // mutlu veya üzgün // eğlenceli veya sıkıcı // kazanan veya kaybeden // kararlı veya
kararsız // sakin veya tezcanlı // rahat veya gergin // cesur veya korkak // olgun veya çocuksu //
hoşnut veya tatminsiz // mutlu veya mutsuz // sağlıklı veya hasta // samimi veya samimiyetsiz //
güvenilir veya güvenilmez // tertipli veya dağınık // başarılı veya başarısız // hızlı veya yavaş
//ısrarcı veya kolay pes eden // kibar veya kaba // iyimser veya kötümser // becerikli veya beceriksiz
// düzenli veya düzensiz // sevimli veya sevimsiz
HER SIFAT ÇİFTİNDE SİZİ HANGİSİNİN DAHA İYİ TANIMLADIĞINA KARAR VERİN, sağ mı sol mu?
Düşün ve değerlendir:
Ebeveynlerinin gözünde sen…
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Arkadaşlarının gözünde sen…
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kız/erkek kardeşinin gözünde sen…
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Öğretmenlerinin gözünde sen…
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.7.2

E K 2: K A L K A N Ö R N E Ğ İ

Şekil 14
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7 KIRSAL BÖLGE KALKINMASINDA ÖNCÜ GENÇLER

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Hırvatistan Gençlik Ağı

7.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N Kı S A T A N ı M ı

Bu atölye, kırsal bölge ve/veya coğrafi açıdan dezavantajlı bölgelerdeki gençlerle çalışmak isteyen
gençlik çalışanları için hazırlanmıştır. Atölyede, kırsal bölgede yaşayan gençler ihtiyaçlarını
tartışabilecek, şehirdeki ve kırsal hayatın hem iyi hem de kötü yanlarını keşfedebilecekler, kırsal
bölgelerde yaşayan gençlerin temel sorunlarının altını çizip çözüm üretebilecekler. Atölye, ileride,
belirlenen sorunların üstesinden gelmek için gerekli somut beceriler kazandıracak. Gençlik çalışanı,
tartışma ve grup çalışması yöntemlerinden faydalanacak.

7.1.2
§
§
§
§
§

AMAÇLAR

Şehirdeki ve kırsal hayatın farklılıklarını tartışma
Kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin ihtiyaçlarına kulak verme
Kırsal alanlardaki gençlerin yaşadığı temel sorunlara odaklanma
Kırsal alandaki gençlerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi üzerine somut sonuçlar bulup olası
adımlar önerme
Yerel toplulukları geliştirmede gençlerin katılımının önemi konusunda farkındalık yaratma

7.1.3

HEDEF KİTLE

Kırsal/Coğrafi açıdan dezavantajlı bölgelerdeki gençler
Hedef kitle yaş grubu: 15-30 yaşlar
Hedef kitle boyutu: 10-15 katılımcı

7.1.4

GEREKLİ KAYNAKLAR

§ A4 kâğıdı
§ 3 ayrı renkte post it
§ Kâğıt tahtası
§ Tahta kalemi/keçeli kalem
Süre: 120 dakika
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7.2.1

KONU

ÖZETİ
Kırsal bölgedeki nüfusun sürekli olarak azalması, dünyanın birçok ülkesinde görülen bir olgudur ve
kırsal göçün kapsamını ve yoğunluğunu az çok etkileyen toplumsal, ekonomik, kültürel ve diğer
şartlarda gerçekleşir. “Kırsal alanlarda nüfusun azalmasına neden olan nedir?” gibi bir soruya açık bir
cevap vermek oldukça zordur. Kırsal alanlar genellikle nüfusa ve ekonomiye dair belirsiz ihtimallerle
beraber anılır: iş fırsatlarının azlığı, çalışanların düşük maaş alması, etkinliklerin, eğlencenin ve
kültürel olayların eksikliği. Yani, gençlerin neden kırsalı terk etmeye meyilli olduğuna şaşırmamak
gerekir.
Kırsal alandaki gençler ve onları kırsalda kalmaya ikna etmeye yönelik birçok tartışma geçti, çünkü
gençler kırsaldan yapılan göçün en büyük kısmını oluşturuyor. Araştırmalara göre, kırsal alandan genç
göçlerini tetikleyen çeşitli sebepler bulunmakta:
İş imkânı: Gençlerin üstün nitelikli iş bulamaması, özellikle maaş, eğitim, iş güvenliği, kariyerde
yükselme, üniversite mezunu seviyesinde özelliklere yetme ve yeni beceriler geliştirme imkânı
açısından temel sebeplerden biri olarak gösteriliyor.
§ Yüksek öğrenim: Gençlerin, kırsal alanda kaliteli yüksek öğrenim görmek için imkânları çok
kısıtlıdır ve kırsalda eğitim genelde az, ulaşılması güç, güncelliğini yitirmiş veya uygunsuz
olarak tarif edilir.
§ Konut: Kırsal alanda makul konut eksikliği, bazı kırsal alanlardaki küçük ve pahalı kiralık ev
piyasası, kira masraflarını paylaşacak yaşıtların az olması, gençlerin bütçesine uygun kaliteli
evlerin azlığı.
§ Bağımsızlık arzusu: Evi terk etme ve ebeveynlerden bağımsız yaşama arzusu.
§ Gündelik imkânlar: Boş zamanları değerlendirme ve eğlence merkezlerinde sayı ve çeşit azlığı,
yakın zamanda diğerlerinin kapanmasıyla beraber yerel marketlerin sayısında düşüş,
gençlerin kırsalda yaşam tarzı seçeneğinin kısıtlanması.
§ Ulaşım: Yetersiz toplu taşımanın toplumsal ve ekonomik izolasyon hissini daha da tetiklemesi
Genelde gençler, kırsal bölge kalkınmasında önemli bir faktör olarak görülür. Bu yüzden, yaşam
kalitelerine ve eğitimlerine yatırım yapmak şarttır. Eğer gençlerin hayatı değişmezse, kırsalda nüfus
düşüşü ciddi bir tehdit olmayı sürdürecektir.
§

*Ekonomi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), kırsalı kilometrekare başına 150’den az kişi düşen
topluluklar olarak tanımlar 61.

61

The Organisation for Economic Cooperation and Development (2011), OECD regional typology. [02-08-2017
tarihinde
bakıldı.]
Linkten
ulaşılabilir:
https://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf
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7.2.2

VERİ

7.2.2.1

Hı RVATİSTAN

VE

İSTATİSTİKLER

Hırvatistan’ın toplam alanının %90’ı kırsal alan olmasına ragmen, nüfusun yaklaşık %40’ı buralarda
yaşamaktadır (Tarım Bakanlığı, 2014)62.
Žutinić ve ark.nın (2008) yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların %20’si yakın zamanda kırsalı terk
etmeyi planlıyor; %62.7’si yüksek işsizlik oranları ve kötü yaşam şartlarını kırsalı terk etmenin temel
nedeni olarak görüyor; %36.2’si şehir hayatının onlara daha iyi şartlar sağlayacağına inanıyor;
%31.3’ü altyapı sorunundan bahsediyor (kötü yollar, toplu taşıma, aydınlatma, alışveriş malzemeleri,
ambulans olmaması); %11.4’ü toplumsal ve kültürel etkinliklerin yokluğunu hissediyor; %5.7’si kırsal
alanlarda çocuk ve gençlere refah sağlanamayacağını düşünüyor; %4.3’ü kırsalın umutsuz olduğuna
inanıyor.
OECD kriterlerine göre, 2001 yılında Hırvatistan’ın kırsal nüfusu %47.6 iken, bu sayı 2011’de %39.1’e
düştü.
Güneydoğu Avrupa’da (Balkanlar) kırsal gelişim Platformu tarafından yürütülen bir araştırmaya göre,
gençlerin %33’ü kent ve kırsal alan arasında özel ve iş hayatlarını dengeleyeceklerine inanırken
%17,5’u, kırsal alanda gelecek görmüyor. Gençler, kırsal alanda başarılı bir iş hayatını engelleyen
temel problem olarak idari zorlukları (%50.6) ve kendi işini kurmak için yeterli altyapı olmamasını
(%47) öne sürüyor. Kırsalda yaşamanın olumlu yönlerine gelirsek, gençlerin %63.3’ü kırsalın şehirden
daha sağlıklı olduğunı söylüyor, %48.6’sı doğa sevgisini dile getiriyor ve %69.5 gibi büyük biro oranı
ise ülkelerinden finansal destek aldıkları sürece geleceklerini kırsalda inşa etmeye istekli olduklarını
dile getiriyor.
7.2.2.2

İ TALYA

İtalya’da, toprağın %72.5’i ağırlıklı olarak kırsal alan şeklinde sınıflandırılmıştır. Belediyelerin %67.9’u
İtalyan nüfusunun %24.3’ünü barındırarak bu düşük kentleşme sınıfına girer. Toprağın %22.7’si,
%42.2’lik nüfusla orta kentleşme sınıfında bulunmaktadır. Toprağın sadece %4.8’i, yüksek ölçüde
kentleşme grubundadır. İtalyan nüfusunun %33.3’ü burada yaşar 63.
İtalya’da kentlerin genelde kırsaldan zengin olduğu söylenemez. Asıl fark kuzey ve güney İtalya
arasındadır. İç göç genelde güneyden (“fakir” bölgeler) kuzeye gerçekleşir 64.
İtalya’daki kırsalın iyi performans göstermesi ülkenin yoğun nüfusuna ve kırsalın orta ve küçük şehir
ağlarıyla bağlantılı olmasına bağlıdır. Daha zengin kırsal alanların ekonomisi çeşitli olduğundan,
kırsaldaki iş imkânlarını çoğaltır (örn: tarım ve turizm). Az gelişmiş kırsal alanlar ülkenin merkezinde,
denizi kıyısı olmayan bölgelerindedir.

62

63

64

Ministry of agriculture (2014): Annual report on state in agriculture. [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
http://www.mps.hr/UserDocsImages/publikacije/2014/Zeleno%20izvjesce%202014.pdf
Annuario
Statistico
Italiano
(2014).
Istat.
[Erişim
Tarihi:
21-05-2017].
Bağlantı:
http://www.istat.it/it/files/2014/11/C01.pdf
Anania, G., Tenuta, A. (2007). Ruralità, urbanità e ricchezza nelle Italie contemporanee. Dipartimento di
Economia e Statistica, Università della Calabria.
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Kırsal alanlarda 65 yaş üstü nüfus yoğunluğu çok fazladır ve zamanla daha da artmaktadır. Ancak
nüfusun yaşlanması ülke çapında görülür. Yaşlanma ve nüfusun azalması, kırsaldaki mevcut okul
sisteminin sürdürülebilirliğini tehdit eder. 2003 ve 2006 yılları arasında orta okul ve liselere kaydolan
öğrenci sayısı sırasıyla %1.7 ve %7.1 oranında düştü 65.
Genç/üretken çağındaki insanlar genelde daha sık taşınıyor. Taşınma genelde güneyden kuzeye,
kırsaldan küçük kasabalara ve büyük şehirlere gerçekleşiyor. “İç göçmenlerin” neredeyse %50’si iş için
göçtüğünü belirtirken %29’u ailesel nedenlerle (evlilik) göçtüğünü söylüyor 66.
Araştırma “Gençlerin Kırsal Alanları Algılayışı” (2012)67:
Kırsalda yaşayan gençlerin %40’ı, yaşadıkları yerden memnun. %80’i, nüfusu 50.000’den az şehirlerde
yaşamak istiyor. %57.9’u, hayatın nüfusun 10.000’den az olduğu kasabalarda daha iyi olduğuna
inanıyor.
7.2.2.3

S LOVAKYA

İstatistik Kurumu’na göre, Slovak vatandaşlarının %54’ü kasabalarda (nüfus 5000 üzeri) yaşıyor.
%46’sı kırsal alanda yaşıyor. Kasabadan, yakınlardaki köylere taşınmaya yönelik küçük bir eğilim var
(%0.2) 68.
7.2.2.4

T ÜRKİYE

2016’da yayımlanan bir rapora, göre kırsalda yaşayan insan oranı %7.7 (yaklaşık 6.2 milyon kişi).
Kırsalda tarım ve hayvancılık dışında çok iş imkânı yok. Türkiye’de, işsizlik, eğitim fırsatları ve daha iyi
sağlık hizmetleri kırsaldan kente göç nedenleri arasıında sayılabilir. Geçtiğimiz yıllarda kırsaldan
kente göçün düzenli biçimde arttığı gözlemlendi.

Trapasso, R. (2009). La politica rurale italiana, secondo la valutazione dell’Ocse. Agriregionieuropa. Anno 5
n°17,
Giu
2009.
[Erişim
Tarihi:
21-05-2017].
Bağlantı:
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/17/la-politica-rurale-italiana-secondo-lavalutazione-dellocse
66 Dan, N., Fornasin, A. (2013). Una indagine CATI per lo studio della mobilità interna in Italia in un’ottica
longitudinale. Università degli studi di Udine, Dipartimento Di Scienze Economiche e Statistiche. Erişim
Tarihi:
21-05-2017].
Bağlantı:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniudorganizzazione/dipartimenti/dies/ricerca/allegati_wp/wp_2013/wp04_2013.pdf
67 Romito, G. (2012). La Percezione Delle Aree Rurali Da Parte Dei Giovani: Un’indagine europea realizzata su otto
Stati Membri. L’agricoltura A Beneficio Di Tutti. [Erişim Tarihi: 21-05-2017].
Bağlantı:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YOAc8qE5TOwJ:www.reterurale.it/flex/cm/pages
/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%25252F0%25252Ff%25252FD.3e6c3d2ab195114762b0/P/BLOB%253A
ID%253D9649/E/pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=it
68 Podmanická, Z. Et al. (2017). My v číslách Pohyb obyvateľstva 2016. Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Bratislava.
[Erişim
Tarihi:
21-05-2017].
Bağlantı:
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=83488f7e-8813-4565-8072-1e8ae0db4197
65
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7.2.2.5

B İRLEŞİK K RALL ı K

BK’nın %80’I resmi kaynaklarca kırsal olarak tanımlanırken nüfusun yaklaşık %20’si (12 milyonun
üstünde) burada yaşamaktadır.
İngiltere’de ortalama bir hanenin seyahat ücreti, gelirin %11’ine karşılık gelmekle beraber kırsal
alanlarda bu oran yaklaşık %13’ü bulur. Üstelik kırsalda evler, kentlere göre çok daha pahalıdır.
Kırsalda yaşayanların karşılaştığı bazı güçlükler, kente göçe karşı önlem alınmadığını gösterir:
Küçük kırsal okullar, konseyleri tüm okullarda standart bir formül uygulamaya zorlayan yeni
bütçe formülü yüzünden kapanmakla karşı karşıyadır.
§
Tatil bölgelerindeki kırsal sağlık ocakları, tatile gelenleri iyileştirmek için ücret ödemeyen yeni
formül yüzünden bütçe eksikliği ve hatta kapanmayla karşı karşıyadır.
§
Toplu taşıma işletmecileri destek hibesine yapılan kesintiler, kırsal alanda servisi sayısının
düşmesine neden olarak hem orada yaşayanları hem de turizmi kötü etkiledi.
§
Evinde fazladan odası olanların sosyal güvenlik ödeneklerine yapılan kesintiler, kırsal alanda
küçük konaklamanın azlığı nedeniyle orada yaşayan fakirleri özellikle etkiledi.
§
Gönüllü örgütler ve toplum örgütleri, konsey bütçesinin uğradığı kesintiler, hükümetten gelen
desteğin azalması ve özel sektör rekabeti nedeniyle ‘büyük toplumsal’ hizmetler yapılması için
artan baskıya ragmen faaliyetlerini devam ettirmekte zorlanıyor.
§
Ondan az ev olan bölgelerde uygun ev alma hükmünü sonlandıracak teklif, kırsalda evlerin
çoğunun küçük, özel gelişmiş alanlara inşa edildiği gerçeğini görmezden geliyor.
§
Kırsalda ortalama ev fiyatları, ortalama maaşın 11 katı. Gençler, çoğu zaman fiyatlar nedeniyle
ev alamıyor ve bu nedenle taşınmak veya uzun mesafe gitmek ve aile ilişkilerine zarar vermek
durumunda kalıyor.
2008’de başlayan durgunluk döneminden beri, kırsaldaki işsiz gençlerin (16-24) sayısı 84.000’den
123.000’e yükseldi. Kırsalda yaşayan gençlerin %9.4’ü işsizken, bu oran %12.9’a çıktı denebilir.
Şehirdeki işsiz genç sayısı ise 699.000’den 835.000’e çıktı, yani oran %13.8’de %16.5’e ulaştı. Fakat bu
sorun kırsalda daha belirgin. Kentte işsiz genç sayısı daha fazla olsa da, kırsalda işsizliğin artış hızı
daha fazla.69
§
§

Newcastle University: Centre of Rural economy. (2013). Reimagining the rural: What’s missing in
UK
rural
policy?
[Erişim
Tarihi:
08-09-2017].
Bağlantı:
http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/reimagining-rural.pdf
69 69
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7.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) ŞEHİR KÖYE KARŞI
İzlenecek adımlar
1. Üç farklı renkte post it hazırlayın. Bir renk “Katılıyorum”u, ikinci renk “Katılmıyorum”u ve
üçüncü renk “Emin değilim”i temsil edecektir.
2. Bütün atölye katılımcılarına üç renkten de post it verin.
3. Siz aşağıda verilen ifadeleri okurken, katılımcılar konuya katılıp katılmadıklarını göstermek
için uygun renkte kâğıdı kaldırır. Muhtemelen grupta farklı fikirler olacağından, karşılıklı
anlayışı sağlamak için ifadeler tartışmaya dönüştürülebilir.
İfadeler
§ Kentte yaşam masrafları kırsala göre daha pahalıdır.
§ Kırsal alanlar kentlere göre daha temizdir.
§ Kentteki gençler, kırsaldakilere göre daha çok eğitim imkânına sahiptir.
§ İnsanlar kırsalda, kente göre daha güvendedir.
§ İnsanlar kırsalda, kente göre daha dindardır.
§ Kırsaldaki gençler, boş zamanlarını kentteki gençlere göre daha kaliteli geçirir.
§ Kırsalda yaşayan insanların kentte yaşayanlara göre daha sıkı komşuluk ilişkileri vardır.
§ Kırsaldaki gençlerde alkol tüketimi ve suç oranları kente göre daha düşüktür.
§ Kırsalda stres, kente göre daha azdır.
§ Kırsaldaki gençler, kenttekilere göre daha dezavantajlıdır.
§ Kırsaldaki işler, kenttekilerden daha ağırdır.
§ Kırsalda yaşayanların, kenttekilere göre daha fazla boş zamanı vardır.
§ Kırsalda özel hayatını korumak kente göre daha zordur.
§ Kırsaldaki gençler, kenttekilere göre daha yüksek obezite ve hareketsizlik riski taşımaktadır.
Gençlik çalışanları için ipucu: Genç grubunuzu “canlandırmak” istiyorsanız, renkli post it kullanmak
zorunda değilsiniz. Bunun yerine hareket etmelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin, ifadelere katılanlar
odanın sağ kısmında, katılmayanlar sol kısmında, kararsızlar da odanın ortasında toplanabilir. Böylece
katılımcılara ilginç bir nokta veya fikir duyduklarında “taraf” değiştirme fırsatı verirsiniz.
Süre: 20 dakika

7.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) DÜŞÜN – YARAT – HAREKETE GEÇ
İzlenecek adımlar
1. Etkinliğe tartışmayla başlayın. Tartışmada kullanabileceğiniz bazı sorular: Kırsal alandaki
gençlerin önündeki temel engeller nedir? Bu gençler boş zamanlarını nasıl geçirir?
2. Gençler, kırsaldaki yaşamlarının kalitesini nasıl değerlendiriyor? Neyi kaçırıyorlar? Kırsalda
bir gelecek hayal edebilirler mi? Tüm bu sorular güncel durum ve ihtiyaçların haritasını
çıkarmada kullanılabilir. Katılımcılar soruları cevaplarken, tartışmada belirlenen önemli
soruları bir kâğıda yazıp gruba gösterin (10 dakika).
3. Örneğin, dört ana sorun belirleyin ve bunları daha büyük kâğıtlara yazın. Her bir kâğıdı
(sorunu) bir gruba verin (dört ana sorun belirlenmişse katılımcıları dört gruba ayırın.) Her
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grubun kendine verilen sorunla başa çıkmada bir “çözüm” üretmesi için 30 dakikası olacak.
Tüm olası adımları düşünmeli ve çözümün oluşmasında önemli rol oynayacak her ögeyi
çözüme dâhil etmelidirler. Yazabilir, çizebilir, zihin haritası oluşturabilir, kısacası rahat
ettikleri gibi çalışabilirler. Katılımcılar fikir üretirken “Disney yöntemi” gibi farklı
yönremlerden faydalanabilir. Disney yönteminde önce hayalperest bir çözüm getirilir (“neden
olmasın?” aşaması), ardından gerçekçi bir çözüm gelir (“nasıl yapabiliriz?” aşaması) ve çözüme
eleştiri yapılır (“ne yanlış gidebilir?” aşaması.) Katılımcılara “Disney yöntemini” açıklamak için
aşağıdaki şekillerden faydalanabilirsiniz. Grup çalışması boyunca ilerlemeyi kolaylaştırmanız
ve katılımcıların fikirlerini geliştirmeniz tavsiye edilir

Hayalperest
Vizyon – Ne?
Eylem
Planı
Eleştirmen

Gerçekçi

Mantık – Neden?

Eylem – Nasıl?

Şekil 15

İş odağı
Biz hayalperestleriz.
Fikir üretiriz.
Biz gerçekçileriz.
Fikri gerçekleştirmek için plan yaparız.
Biz eleştirmenler/hayalleri bozanız.
Neyin yanlış gidebileceğini düşünürüz.
Şekil 16

4. Gruplar çalışmalarını bitirdikten sonra, fikirlerini sunmak için grup başı 5 dakikaları olacaktır
(Dört grup varsa 20 dakika).
5. Sunum ve grupların fikirlerinin gözden geçirilmesi bittikten sonra, karşılıklı geribildirim
verme, kırsalda değişim yaratacak en iyi sonuçları ve olası adımları öne çıkarma için gruplara
toplam 30 dakikası verilir. Tartışma için şu sorulardan faydalanabilirsiniz: “İlerleme
göstermek için atılacak sonraki adımlar ne olabilir?: karar veren yetkililerle konu hakkındaki
fikirlerini almak için konuşabilir misiniz?; bir kırsal gençlik projesiyle bağlantıya geçip yardım
teklif edebilir misiniz?; fikrinizi uygularken önünüze ne tür engeller çıkabilir?; bu engellerle
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nasıl başa çıkarsınız?; yerel topluluğunuzdaki en gerçek sorunun ne olduğu konusunda fikir
birliğine varıp somut çözümler sunabilir misiniz?
Gençlik çalışanları için ipuçları: Eğer grup başa çıkılması gereken temel sorunları belirleyemiyorsa,
fikir verebilirsiniz –kırsal alanda gençlerin işsizlik sorunu, kaliteli zaman geçirmek için imkân
olmayışı, kırsaldan kente göç, kaliteli bilgiye kısıtlı ulaşım, kırsaldaki gençlik için gelişkin politika ve
program olmaması, genç katılımına güç kazandıracak kırsal teşvikler, genç girişimcilik becerilerinin
gelişimi için destek verilmemesi ve dahası.
Eğer grup kırsalın gelişimi için fikir ve somut adımlar bulmakta zorlanıyorsa, şunlardan
faydalanabilirsiniz (Lazarte Hoyle, 2016) – kalkınma politikaları ve programlarda kırsaldaki gençliği
öncelikli grup yap ve bunları planlarken gençlerin görüşlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundur;
gençlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine ve diğer iletişim yollarına erişimini kolaylaştır ve işçi
pazarları ve girişimcilik fırsatları hakkında bilgi alışverişi yapmalarına fırsat tanı; bölgelerindeki iş
fırsatlarını ve bu işlerde gerekli teknik ve kişisel becerileri öğrenmeleri için kırsaldaki gençlere küçük
yaştan itibaren kariyer rehberliği sağla; kırsal inovasyonu teşvik et ve genç kadın ve erkeklerin düzgün
bir eğitim, krediye erişim ve diğer iş geliştirme hizmetleri aracılığıyla girişimciliğe adım atmalarını
destekler.
Süre: 90 dakika

Gençlik çalışanlarının değerlendirilmesi için şu soruları sorun:
§ Bu atölyeyi ilginç ve faydalı buldunuz mu? Sizin için en faydalı kısmı neydi?
§ Yeni bir şey öğrendiniz mi? Bu atölyede kendinize ne kattınız?
§ Yerel topluluğunuzda nasıl değişiklik yapabileceğinize dair somut bir fikriniz var mı?
Süre: 10 dakika

7.5.1
•
•
•
•

GENÇLİK ÇALıŞANLARı İÇİN İPUÇLARı

Esnek davranın ve atölyeyi katılımcıların özel ihtiyaçlarına göre ayarlayın
Belirlenmiş zamana takılıp kalmayın. Katılımcıları dinleyin ve etkinlikleri onların ilgi ve
dikkatine göre ayarlayın.
Gençlerin fikir üretmesini kolaylaştırın ama kontrolün onlarda olmasına dikkat edin
Kırsalda yaşamanın olumlu yönlerine odaklanmaya çalışın ve toplumsal değişimde gençlerin
katılımının ne kadar önemli olduğunun altını çizin (çözümler hakkında beyin fırtınası yaparken
katılımcıları cesaretlendirmeniz gerekirse uygulanmış güzel örnekler verin –örnekleri diğer
okumalar bölümünde bulabilirsiniz.)

7.5.2

İZLEME ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Bu etkinliklerin devamı, aşağıdaki konularda gerçekleştirilecek diğer atölye organizasyonlarında
kullanılabilir:
•
•
•

Gençlerin katılımı için gerekli beceriler
Nasıl girişimci olunur?
Nasıl müdafaa edilir?
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Bir gençlik organizasyonu nasıl başlatılır, koordine edilir ve kırsalda ne tür farklı etkinlikler
yapılabilir?
Liderlik becerileri nasıl geliştirilir?

7.5.3
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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8 GELECEĞİM NEREDE? BEN NEREDE OLACAĞIM?

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Gloucestershire Üniversitesi

8.1.1

O T U R U M P L A N ı N ı N K ı S A T A N ı M ı:

Bu oturum planı eğitim, öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençlerle birlikte çalışmayı ve
onları kendi arzularının farkına varmaları ve yeteneklerini tanımalarını için yönlendirmeyi
içermektedir.

8.1.2 AMAÇLAR
§
§
§
§
§
§

Gençlerin hedeflerini yükseltmek
Problem çözme becerilerini geliştirmek
Bireysel hedeflerini yükseltmek
Başvuruda kullanılacak özgeçmişin doğru olması gerektiğini anlatmak
Mülakata hazırlıklı olmaları için özgüveni geliştirmek
Dinleme becerilerini geliştirmek

8.1.3

HEDEF KİTLE

Eğitim, öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençler. Bunları göze alarak yapılan etkinlikler
faydalı olabilir.
Hedef kitle yaş grubu: Eğitim - öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan 16 yaş ve üstüne
odaklanılmıştır, fakat daha sonra bu gruba grime riski olan daha küçük çocuklarla da çalışabilirsiniz.
Hedef kitle grubu: En fazla 20 katılımcı

8.1.4 G E R E K L İ
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

KAYNAKLAR

Her etkinlik için fosforlu kalemler
Tuvalet kâğıdı
Kâğıt
Kalemler
Tarih şeridi örneği
Problem ve çözüm kartları
Kâğıt tahtalar
Cümle zarfları
Kalemler
Hamur yapıştırıcı (cümleleri kâğıt tahtasına yapıştırmak için)
İlgili bir internet sitesinden alınmış iyi bir özgeçmiş örneğinin kopyaları
Yapışkanlı not kâğıtları
İlgili bir internet sitesinden alınmış iyi bir özgeçmiş örneğinin kopyaları
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Süre: Bu konuyu işlemek için iki seçenek var:
1. Seçenek:
Çalışacağınız gençlere uygun olacak bir oturum olması için bahsedilen etkinliklerden birini seçin.
Süre: 120 dakika
2. Seçenek:
Fikirleri aşağıdaki gibi iki oturuma ayırın:
1. Oturum
Kaynaştırma – tuvalet
kâğıdı tartışması
Tarih Şeridi
Problem ve çözüm
kartı etkinliği

2. Outurum
İletişim Becerileri
Mülakat Canlandırma
Becerileri
İş Arama

Özgeçmiş nedir?
Özgeçmiş oluşturma

8.2.1

KONU ÖZETİ

Birleşik Krallık ulusal ofisi istatistiklerine göre bir kişi 16 ile 24 yaşları arasında olup eğitim, öğretim
görmüyorsa ya da bir işte çalışmıyorsa bu risk grubu dâhilindedir.
[Birleşik Krallı açısından] bir kişiyi eğitim - öğretim görüyor olarak kabul etmek için şunlar gerekir:
§
§
§
§
§

Staj yapmaları,
Devlete bağlı bir işte çalışmaları ya da öğretim programında kayıtlı olmaları,
Bir meslek eğitimi almaları ya da bir meslek icra etmeleri,
Son dört hafta içinde bir iş ile ilgili eğitim – öğretim görmeleri,
Bir eğitim kursuna kayıtlı olmaları, kursa devam etmeleri ya da yeni dönemi beklemeleri.

Bu yüzden, 16 ile 24 yaş arasında yukarıdaki eğitim – öğretim tiplerini görmeyen ya da bir işte
çalışmayan her kişi bu gruba dâhil olarak düşünülür. “Çalışma”nın tanımı resmi iş piyasası
istatistiklerinde
kullanılır.
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/
youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/previousReleases
Eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençlerin karşılaştığı pek çok sorun vardır. Son
raporlara göre bu gençlerin çalışan ya da eğitim gören gençlere göre refah oranları daha düşüktür.
Bunun yanında, eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençler olaylar ve gelecek
hakkında endişeli olurlar. Tüm raporu görmeniz için: https://www.princes-trust.org.uk/about-thetrust/research-policies-reports/youth-index-2017
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Bu yüzden, bu oturum eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençlere ve onlarla birlikte
arzularını, gelecek hedeflerini keşfetmeye yöneliktir. Oturum özgeçmiş kullanarak ve canlandırma
yoluyla mülakat becerilerini geliştirerek bir işe ya da öğretim programına başvurmayı anlatır. Aynı
zamanda, oturum açık iletişim becerileri gerekliliğinin altını çizer.
Özgeçmişin Latince karşılığı olan CV’nin açılımı curriculum vitae’dir ve hayatın seyri anlamına gelir.
Tecrübelerinizin, becerilerinizin ve eğitiminizin bir özetidir. ABD’deki ve Kanada’daki karşılığı
résumé’dir. Fransızca özet anlamına gelir.

8.2.2 V E R İ
8.2.2.1
§
§
§
§

VE

İSTATİSTİKLER

BİRLEŞİK KRALL ı K

2016’nın son dört ayında 16-24 yaşları arasında olup eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte
çalışmayan kişi sayısı 826,000’ydı. Bu yaş grubunun %11,5’ini oluşturuyordu.
16-24 yaşları arasında olan tüm işsizler bu yüzdede olmadığı gibi, bu yüzde içinde olan her kişi
de işsiz değildir:
2016 Ekim’de ve Aralık’ta 16-24 yaşları arasındaki işsizlerin %60,6’sı bu yüzde içindeydi,
kalan %39,4 ise eğitim – öğretim görüyordu.
Bu yüzde içindekilerin %41,7’si işsizdi, kalanı ise bağımlı nüfus içindedir.

İngiltere’de 16-24 yaşları arasında olup eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan kişilerin
en fazla olduğu bölgeler Kuzey Doğu (%15,2), Yorkshire ile Humber (%13,1) ve Batı Midlands
(%12,5).
Birleşik Krallık’ta bu grupta olan 15-19 yaşları arasındaki kişilerin oranı Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü standartlarının üzerinde, fakat 20-24 yaşları arasındaki kişilerin oranı standardın
altındadır.70
8.2.2.2

Hı RVATİSTAN

2014’te 15-24 yaşları arasında eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençlerin oranı
%19,3’tü; bu Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinden (%12,4) neredeyse 7 puan ve Norveç’ten (%5,5)
neredeyse 14 puan daha fazladır (Tomić, 2015). Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2015 Hırvatistan raporuna
göre, 20-24 yaşları arasında olup eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençlerin oranı
%24,2’ydi. 15-24 yaşları arasındaki gençlerin oranı ise %18,5’di (Bedeniković, 2017).
8.2.2.3

İTALYA

İtalya Avrupa’daki en fazla eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan genç oranı olan ülkeler
arasındadır. 15-29 yaşları arasındaki bu kişilerin yüzdesi 2008’de %19,3’ken, 2015’te %25,7’ye çıktı.
20-34 yaşlarındaki gençlerin ise %31,6’si bu grup eğitim – öğretim görmüyor ya da bir işte çalışmıyor.
8.2.2.4
70

SLOVAKYA

Brown, J. (2017). NEET: Young People Not in Education, Employment or Training. Parliament UK. [Erişim tarihi:
25-07-2017] Bağlantı:
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06705#fullreport
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Genel işsizlik oranının 2011’de %13,6’dan 2017’de %8,76’ya böylesine önemli derecede düşmesine
rağmen, genç işsizlerin sayısı arttı. 2016’da 20-24 yaşları arasındaki gençlerin işsizlik oranı %19,2’ydi,
bu 2006 verilerine (%20,2) çok yakındır71. Uzun süredir işsiz olan gençlerin sayısının artması da bir
problemdir. Gençler Batı Avrupa ülkelerine taşınmak istiyorlar. Son 15 yıl içinde 30 yaşın altındaki
300.000 kişi Slovakya’dan batı ülkelerine taşındı.72
8.2.2.5

TÜRKİYE

2014’te Türkiye’deki eğitim – öğretim görmeyen ya da bir işte çalışmayan gençlerin oranı %28,4’tü
(15-29 yaş grubu). 2010’dan beri bu oranın %7 azalmasına rağmen, cinsiyet hesaba katıldığında
önemli farklılıklar görünüyor. Kadınların bu gruba girme olasılıkları erkeklere göre üç kat daha
fazladır. Bunun yanında, erkeklerin çoğu işsiz olarak gruba dâhil oluyorken, kadınların çoğu ise
bağımlı nüfus olarak bu gruba dâhildir. Türkiye’de okula katılım ve devam etme oranı yavaş yavaş
arttığı için bu gruba dâhil olan 20 yaş altındaki gençlerin oranı da azalmaktadır. Fakat, 15-19 yaşları
arasındaki gençlerin sadece %17’sinde pozitif sonuç görünüyor.73

8.3.1 B A Ş L A N G ı Ç

ETKİNLİĞİ

A) TUVALET KÂĞIDI TARTIŞMASI
Etkinliği amacı: Gruptaki herkesin eğitim tecrübelerini ve gelecek hedeflerini anlamak.
İzlenecek adımlar:
1. Bir tuvalet kâğıdını grup içinde dolaştırın, her kişinin istediği kadar almasına izin verin.
2. Herkes tuvalet kâğıdı aldığında, etkinliğin amacı açıklanır. Verilen her kâğıt için kendileri
hakkında okul ya da eğitim tecrübelerine, gelecek hedeflerine ve sevdikleri herhangi bir
kahramana ya da film karakteri ile ilgili bir şeyi açıklamak zorundalar.
3. Bunu bir tartışma ile devam ettirin. Dikkate alınması gerekenler:
§ Okul ya da eğitim tecrübeleri gelecek hedeflerini nasıl etkiliyor?
§ Neden bu hedefleri seçmişler?
§ Neden bu kişilere hayranlık duyuyorlar?
Kaynaklar: Tuvalet kâğıdı
Süre: 5 dakikadan fazla

SME (2017). Nezamestnanosť na Slovensku v decembri poklesla na 8,76 %. [Erişim tarihi: 10-06-2017] Bağlantı:
https://ekonomika.sme.sk/c/20438363/nezamestnanost-na-slovensku-v-decembri-poklesla-na-876.html
72 SME (2017). Stále viac ľudí za prácou do cudziny odchádza, ako prichádza. [Erişim tarihi: 10-06-2017] Bağlantı:
https://ekonomika.sme.sk/c/20458113/stale-viac-ludi-za-pracou-do-cudziny-odchadza-ako-prichadza.html
73 Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (NEET) gençliğe odaklanarak Türkiye’de gençler için beceri ve işlere
yönelik yollar oluşturma” Çalıştayı Türkiye, Ankara, 18 – 19 Kasım 2015.
71
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8.3.2 ANA ETKİNLİKLER
A) TARİH ŞERİDİ
Etkinliği amacı: Gençleri şu anda nerede olduklarını ve gelecekte nerede olmayı amaçladıklarını
anlamaları için cesaretlendirmek.
İzlenecek adımlar
1. Her gence etkinlik boyunca kullanması için bir kalem ve kâğıt verin.
2. Hayatlarının farklı noktalarını işaretleyerek bir tarih şeridi çizmelerini (Ek 1teki örneği
gösterin) ve şu an nerede olmak istedikleri ile gelecekte nerede olmak istediklerini
eklemelerini söyleyin.
3. Tarih şeridine ‘şimdi’ ile başlayın. Daha sonra ‘bir yıl sonra’, ‘beş yıl sonra’, ‘on yıl sonra’, ‘yirmi
yıl sonra’ ve ‘elli yıl sonra’ gibi noktalar ekleyebilirsiniz.
4. Kişisel isteklerin yanında, eğitimle ilgili ya da işle ilgili şeyler de ekleyebilirsiniz.
5. Gençleri amaçları ve istekleri konusunda dürüst olmaları için cesaretlendirin çünkü oturumun
sonrasında bunun için çalışacağız.
6. Gençler etkinliği bitirdiklerinde, tekrar grup olup tarih şeridine neler ekledikleri hakkında
birbirleriyle konuşmalarını sağlayın.
7. Katılımcıların bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğini tartışarak devam edin.
Kaynaklar:
§
§
§

Kâğıt
Kalemler
Tarih şeridi örneği

Süre: 20 dakika

B) PROBLEM – ÇÖZÜM KARTLARI ETKİNLİĞİ
Etkinliği amacı: Gençlere hedeflerine ulaşırken karşılaşabilecekleri problemleri ve bunların uygun
çözümlerini düşündürmek.
İzlenecek adımlar
1. Gruptaki kişi sayısına bağlı olarak, grubu bölün ve her grup için kaynakları (Ek 2) kopyalayın.
2. Bir masanın üzerine muhtemel problemlerin yazılı olduğu kartları ve çözümlerin yazılı olduğu
kartları (Ek 2) dizin. Problemleri ve çözümleri eşleştirmeleri için onlara 10 dakika verin.
§ Kendi önerilerini eklemeleri için birkaç boş problem – çözüm kartı bırakın.
3. 10 dakika bittiğinde, etkinliği tartışmayla devam ettirin. Bir problemin birden fazla sonucu
olabileceği için tartışmanın en önemli kısmı problem neden bu şekilde çözmek istedikleri ile
ilgili olmalı.
§ Lütfen unutmayın: Bunlar tartışma başlatmak için kullanılan genel konular, tartışma
sırasında daha özel konular da seçebilirsiniz.
Kaynaklar: Problem ve çözüm kartları
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Süre: 20 dakika

C) ÖZGEÇMİŞ NEDİR?
Etkinliği amacı: Özgeçmişin ne olduğunu, özgeçmiş için ne gerektiğini, iyi ve kötü örnekleri
keşfetmek.
İzlenecek adımlar
1. İlk olarak, grup içinde tartışın, aşağıdaki sorulara benzer şeyler sorun:
§
§
§
§

Aranızda özgeçmiş ya da CV’yi duyan var mı?
Nedir?
Ne zaman kullanabilirsiniz?
Herkesin özgeçmişi olmalı mı?

2. Özgeçmişin ne olduğunu anlattığınızda:
Gençleri iki gruba ayırın, her birine bir parça tahta kâğıdı verin.
İki gruba da özgeçmişe yazmaları gerekebilecek detayların ve cümlelerin olduğu bir zarf
(Ek 3) verin.
§ Tahta kâğıdı parçasının özgeçmiş olduğunu ve zarftaki kâğıtların özgeçmişe yazılabilecek
ya da yazılamayacak şeyler olduğunu söyleyin. Ayrıca iyi ya da kötü örneklerin de
olacağını söyleyin.
§ İki grup da oluşturdukları özgeçmişe ne yapıştıracağını seçmeli. Sonuç düzgün, bağlantılı
bir özgeçmiş olmalı.
§ Özgeçmişin bölüm başlıkları olduğunu söylerin ve her bölüm için bilgi örneği verin. Yine,
her şeyin dâhil olmasına gerek yok.
§ Aynı zamanda, zarfta olmayan şeyleri ekleyebilmeleri için her gruba kalemler verin.
§ Bunun bir yarış olmadığını, en düzgün özgeçmişin kazanacağını söyleyin (ya 15 dakika
sonra ya da bitirdiklerini anladığınızda).
3. 15 dakika bittiğinde ya da iki grupta bitirdiğinde, özgeçmişleri toplayın ve her gruba
yazdıklarıyla ilgili sorular sorun.
4. Sonra her katılımcıya iyi bir özgeçmiş örneği verin (ek kaynaklar için internet sitelerine bakın)
ve onlardan bu örnekle gruplarıyla üzerinde çalıştıkları özgeçmişi karşılaştırmalarını isteyin.
Farkları tartışın.
§
§

Kaynaklar:
§
§
§
§
§

Büyük kâğıt tahtası kâğıdı
Cümle zarfları
Kalemler
Hamur yapıştırıcı (cümleleri kâğıda yapıştırmak için)
İlgili bir internet sitesinden iyi bir özgeçmiş örneği kopyaları

Süre: 25 dakika

D) ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA
(İsteğe bağlı)
Etkinliği amacı: Katılımcılara kendi özgeçmişlerini oluştururken yardımcı olmak.
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Bu isteğe bağlı bir etkinlik, mümkün olan zamanı ayırabilirsiniz.

İzlenecek Adımlar
1. Yukarıda iyi özgeçmiş örneği verdiğiniz katılımcılardan kendi özgeçmişlerini doldurmalarını
isteyin.
2. Fakat, katılımcılar bazı karakter özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini ekleyip eklememe
konusunda kararsız olabilir. Bu yüzünden etkinliğin bir parçası olarak onlardan şunları isteyin:
3. 5 dakika içinde karakter özellikleri, yetenekleri ve becerileri ile ilgili güçlü şeylerini
yazmalarını isteyin.
4. Herkese yapışkanlı not kâğıtları ve kalemler verin.
5. Herkesten yapışkanlı not kâğıdına odadaki diğerleri hakkında gözlemledikleri karakter
özellikleri, yetenekleri ve becerileri hakkında pozitif bir şey yazmasını isteyin ve sonra kâğıdı
alıp bahsedilen kişiye verin.
6. Pozitif yorumlar birikene kadar bunu birkaç kişi için daha yapmalarını isteyin.
7. Şaşırdıkları şeyler olup olmadığını tartışın.
8. Bu özelliklerin özgeçmişe yazılabileceğini iyi bir özgeçmiş örneğiyle gösterin.
9. Katılımcılardan birinin iyi özelliklerini kullanarak bunları özgeçmişe nasıl ekleyeceklerini
gösterin.
Kaynaklar:
§ Kalemler
§ Yapışkanlı not kâğıtları
§ İlgili bir internet sitesinden iyi bir özgeçmiş örneği
Süre: 30 dakikadan fazla

E) İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkinliği amacı: Açık iletişimin önemini gençlere anlatmak.
İzlenecek Adımlar
1. Gençleri odaya oturtun. Mümkünse diğerlerinin çalışmalarını göremeyecek şekilde otursunlar.
Her birine bir kâğıt ve kalem verin.
2. Bir gönüllüye ekteki çizimi kullandırın ya da kendi çiziminizi yaratarak gruptan şekil çizmeniz
için açık komutlar vermelerini isteyin. Fakat onlara en sonunda ne çıkacağını söylemeyin.
İletişimci işaret ya da jest kullanamaz.
3. Örneğin;
§ Kâğıdın yarısına büyük bir daire çizin.
§ Bu dairenin içine iki küçük daire çizin.
§ Bu iki dairenin içine bir daire çizin ve boyayın.

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

92
2

•
§ Büyük dairenin içine oval çizin.
§ Oval şeklin içine aynı boyda iki küçük daire çizin ve boyayın.
§ … çizime bu şekilde basit betimlemelerle devam edin…
4. Buradaki fikir şu: gençler iletişimcinin tarif ettiği aklındaki şekli çizemeyecekler. Bunu daha
sonra insanlara bir şey anlatırken iletişimin önemini ve iş hayatında dinlemenin ve soru
sorabilmenin ne kadar önemli olduğunu tartışarak devam ettirin.
Kaynaklar:
§
§

Kalemler
Kâğıt

Süre: 10 dakika

F) MÜLAKAT CANLANDIRMASI
Etkinliği amacı: Gençlere mülakat deneyimi yaşatmak ve sorulabilecek soruları anlatmak. Gençlerin iş
ile ilgili güçlü yönlerinin farkına varmalarını sağlamak.
İzlenecek Adımlar
1.
2.
3.
4.

Grubu 3 kişilik gruplara bölün.
Bir iş için mülakata gireceklerini söyleyin.
Her gruba birkaç iş tanımı verin ve başvurmaları için birini seçin.
Her grup iş ile alakalı mülakat soruları bulmalı. Bu konuda tavsiyeye ya da yönlendirmeye
ihtiyaçları olabilir, bu yüzden örnek hazırlayın:
§ Kendinden bahset.
§ Güçlü yönlerin neler?
§ Zayıf yönlerin neler?
§ 5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun?
§ Arkadaşların seni nasıl anlatır?
§ Bu firmaya ne katabilirsin?
§ En büyük başarın nedir?
§ En büyük başarısızlığın nedir?
§ Daha fazla soru ya da fikir için faydalı internet sitelerine bakın.

5. Grup sırayla iki kişi mülakatı yapan, bir kişi mülakata giren olmak üzere 5 dakika canlandırsın.
Daha sonra herkesin her rolü canlandırdığından emin olun.
6. Gençler mülakat sırasında not almalı, hatta video çekmeli ve daha sonra tekrar izleyip
mülakata girenin neyi iyi yaptığı ya da neyi geliştirmesi gerektiği konusunda tartışmalılar.
7. Mülakat için gereken becerileri grup halinde tartışın.
§ Gruplardan birinden tartışmalarını diğerlerine yorum yapmaları için göstermelerini
isteyebilirsiniz.
Katılımcılara ya da konuya bağlı olarak bu fikri ilerletmek isteyebilirsiniz. Katılımcılardan sadece
mülakat sorusu düşünmelerini değil, aynı zamanda içeri giriş, selamlaşma, kendini tanıtma, sözsüz
iletişim, uygun kıyafet gibi tüm mülakat sürecini düşünmelerini isteyin. Özgeçmiş etkinliği ile
özgeçmişleri ile alakalı soruları cevaplamalarına yardımcı olmaları için bu etkinliği birleştirebilirsiniz.
Kaynaklar:
§ Kalemler
§ Kâğıt
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Süre: 30 dakika

Oturumun sonunda tüm gençleri bir araya toplayıp onlardan oturumda öğrendikleri şeyleri
belirtmelerini istemelisiniz. Bunu yapmak için kâğıt tahtası kâğıdına bir hedef noktası çizin.
Katılımcılara yapışkanlı not kâğıtları verin ve onlardan oturumun ‘tam isabet’ noktalarını ve ‘ıska’ ya
da ‘geliştirilmesi gereken’ noktalarını yazmalarını isteyin (her birini ayrı bir yapışkanlı not kâğıdına
yazmalarını isteyin). Düşüncelerini hedef noktasında uygun yere koymalarını söyleyin.
Gençlerin tarih şeritlerinden ve isteklerini gerçekleştirmek için mülakat ya da özgeçmiş yeteneklerini
geliştirmeleri gerekebileceğinden tekrar bahsedin. Grup tarih şeritlerini değiştirmek, yeni şeyler
eklemek isteyebilir.
Ayrıca grubun son sorularını da sormasına izin verin.
Süre: 10 dakika

8.5.1

İZLEME

ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK

ÖNERİLER

1:1 (daha küçük gruplar için) özgeçmiş yazımı, motivasyon mektubu, başvuru formu oturumları
yapılabilir. Bunun yanında gençlerin başvurabileceği özel işler ve kurslar araştırılabilir.

8.5.2

EK BİLGİLER VE KAYNAKLAR

Faydalı internet siteleri:
8.5.2.1
§
§
§
§
§
§
§

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters/how-to-write-a-cv
https://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm
http://www.kent.ac.uk/careers/ivphone.htm
http://www.prospects.ac.uk/interview_tips_interview_questions.htm
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/careers/using-careers-service/cvs-appsinterviews/interviews/common-questions
https://www.youtube.com/watch?v=Aq6y3RO12UQ
http://www.jobsite.co.uk/bemyinterviewer/

8.5.2.2
§
§

H ı RVATİSTAN

Kariyer danışmanlığı ve bilgi almak için bağlantı:
http://www.cisok.hr

8.5.2.3
§

BİRLEŞİK KRALL ı K

İTALYA

http://www.cvlavoro.com/come-scrivere-un-curriculum-vitae.html
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§

http://www.linkiesta.it/it/article/2015/02/02/come-scrivere-un-curriculum-che-non-finiranel-cestino/24510/

Mülakata nasıl hazırlanılacağını anlatan bağlantılar:
§
§

https://www.youtube.com/watch?v=WMrbSkXfMec
http://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-carriera/Il-colloquio-di-lavoro/comeprepararsi-un-colloquio-di-successo

8.5.2.4
§
§
§
§
§
§

http://www.startpeople.sk/sk/hladate-pracu/tipy-pre-vasu-karieru/ako-napisat-cv
http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/ako-napisat-dobry-zivotopis/
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000149/1320040/10-tipov--ako-napisat-perfektnyzivotopis
http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/ako-sa-pripravit-na-pohovor/
https://www.brigada.sk/simulator-pracovneho-pohovoru-pre-brigadnika
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100327/1328551/Tipy-a-triky--Ako-vyniknut-napracovnom-pohovore

8.5.2.5
§
§

S LOVAKYA

T ÜRKİYE

http://www.kariyer.net/cv-ornekleri
http://www.iskur.us/is-basvurusu/cv-nasil-hazirlanir-cv-hazirlama-ve-cv-ornekleri.html

Bedeniković, I. (2017). POLO Analitički osvrt NEET skupina – izazovi u Hrvatskoj, Poljskoj i Sloveniji.
Zagreb: IRMO.
Brown, J. (2017). NEET: Young People Not in Education, Employment or Training. Parliament UK.
[Erişim tarihi: 25-07-2017] Bağlantı:
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06705#fullreport
Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (NEET) gençliğe odaklanarak Türkiye’de gençler için beceri
ve işlere yönelik yollar oluşturma” Çalıştayı Türkiye, Ankara, 18 – 19 Kasım 2015.
SME (2017). Nezamestnanosť na Slovensku v decembri poklesla na 8,76 %. [Erişim tarihi: 10-06-2017]
Bağlantı: https://ekonomika.sme.sk/c/20438363/nezamestnanost-na-slovensku-v-decembripoklesla-na-876.html
SME (2017). Stále viac ľudí za prácou do cudziny odchádza, ako prichádza. [Erişim tarihi: 10-06-2017]
Bağlantı: https://ekonomika.sme.sk/c/20458113/stale-viac-ludi-za-pracou-do-cudziny-odchadzaako-prichadza.html
Statistics on young people neither in employment nor in education or training (2017). EUROSTAT.
[Erişim tarihi: 20-05-2017] Bağlantı: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_trainin
g
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Tomić, I. (2015). NEETs in Croatia – not in employment, education or training – but where are they? Peer
Country Comments paper – Croatia, Norway.

Şekil 17 - Cartoon Pig Head Clip Art Vector. Clker.com [27-07-2017 tarihinde ulaşıldı] Online olarak
mevcut: <a href="http://www.clker.com/cliparts/M/M/A/L/s/Q/cartoon-pig-hi.png">Clker.com</a>
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8.8.2 E K 2: PROBLEM - ÇÖZÜM KARTLARI

PROBLEM:

ÇÖZÜM:

Özgüven eksikliği

Gönüllü işler yap

PROBLEM:

ÇÖZÜM:

Tecrübe eksikliği

Atan, staja başla ya da iş
tecrübesi edin

PROBLEM:

ÇÖZÜM:

Para eksikliği

Yarı zamanlı bir iş bul

PROBLEM:

ÇÖZÜM:

Hedefi nasıl
gerçekleştireceğinden emin
değilsin

Yardım iste

PROBLEM:

ÇÖZÜM:

Senden ne beklendiğinden
emin değilsin

Şu an senin yapmak
istediğin şeyi yapan biriyle
konuş

PROBLEM:

ÇÖZÜM:
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8.8.3 E K 3:

ÖZGEÇMİŞ NEDİR?

-

CÜMLELER

Doğum tarihi gibi özgeçmişe eklenebilecek ya da eklenemeyecek cümleler içeren farklı özgeçmiş
örnekleri. Farklı özgeçmiş örneklerini detaylı bir şekilde incelemek, aşağıda bölüm başlıkları dâhil
birkaç örnek bulabilirsiniz. Bu özgeçmiş cümleleri gençlerin ilgi alanlarına ve istedikleri mesleğe
önceden uyarlanabilir.

ÖZGEÇMİŞ

ADRES

TELEFON NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

EĞİTİM

İŞ TECRÜBESİ

DOĞUM TARİHİ

BAŞKA YETENEKLER VE BAŞARILAR

REFERANSLAR

TALEP EDİLMESİ HALİNDE VERİLECEK REFERANSLAR
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50 Forest Lane,
Canterbury,
Kent,
CT1 2AB

flip-flop-queen@hotmail.co.uk

karen_smith12334@gmail.com

Cep Telefonu: 07658945378

13/3/1995

Ulusal Sigorta Numarası: AB123456D

Takım çalışmalarında iyiyim, iletişim becerilerime güveniyorum. Aktif bir şekilde çalışabileceğim bir iş
istiyorum.

Kent Üniversitesi İşletme bölümü mezunuyum. Bir organizasyonun önemli kısımlarını yönetmek için
gerekli bilgiye ve beceriye, finans alanında gerekli problem çözme becerisine sahibim. Güçlü ikna
kabiliyetimi kullanabileceğim pazarlama alanında mezun stajyer ilanlarıyla ilgileniyorum.

2013-2016 Kent Üniversitesi
BA (Onur Derecesi) İşletme 2:1
İçerdiği konular:
•

İnsan Kaynakları Yönetimi
• Pazarlama
• Stratejik Yönetim
• Muhasebe ve Finans
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Ticari Matematik

St George’s Lisesi, Bedford
Alanı 2013
Tarih A
Coğrafya B
Psikoloji B

İKİNCİL EĞİTİM GENEL SERTİFİKA (GCSE) 2011
12 GCSE’s A*-C İngilizce ve Matematik dâhil

McDonald’s (2012 Eylül – 2013 Ekim)
Müşterilere servis ettim. Bir takımın parçası olarak çalıştım. Yiyecekleri hazırladım ve pişirdim. Biten
ürünleri yeniden doldurdum ve artanları tekrar depoladım. Aynı zamanda temizlik görevini de yaptım.
Bu bana iletişim, dinleme ve takım çalışması becerilerimin yanında müşteri hizmetleri becerimi
geliştirmem için yardımcı oldu. İş sırasında her şeyin detayını hızlı bir şekilde öğrenmem ve değişen
durumlar karşısında uyumlu ve çok yönlü olmam gerekiyordu.

Liderlik: 3. sınıfta yaptığımız Yönetim Bilişim Sistemleri projemizde Proje Lideri’ydim. Burada
planlama ve organizasyon becerilerimi geliştirdim. Grup olarak çalışırken ‘iyi bir dinleyici’ olmanın ne
kadar faydalı bir beceri olduğunu fark ettim.

İletişim: Üniversite’de çalıştığım sırada iletişim becerilerimi ve aynı zamanda dinleme becerilerimi
geliştirdim. Spor takımı kaptanıydım, bu benim başkalarıyla çalışabilme ve etkili iletişim kurma
becerilerimi kanıtlıyor.

Uyruk: İngiliz

2013-2016 Kent Üniversitesi
BA (Onur Derecesi) İşletme 2:1
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2014-2015 Bar Çalışanı, The Plough Inn

Fitness sporunu severim. Dövüş sporları ve kayak yapıyorum. Aynı zamanda tren koleksiyonu
yapmaktan, kitap okumaktan ve bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanırım.

Boş zamanımda arkadaşlarımla bara gitmeyi severim çünkü sosyalleşmek benim için önemli.

Referanslar için aşağıdaki kişilerle iletişime geçebilirsiniz:
Joe Bloggs

Jane Doe

Macdonalds

The Plough Inn

e-posta JBloggs@macdonalds.com

e-posta Jane@theplough.co.uk

Tel: 12345 678910

Tel: 07467 187453

8.8.4 E K 4:

İLETİŞİM ETKİNLİĞİ ÇİZİM ÇALıŞMASı
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Şekil 17
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9 PARANIZ NEREYE GİDİYOR?

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Gloucestershire Üniversitesi

9.1.1

OTURUM PLANıNıN KıSA TANıMı

Bu oturum planı gençleri tartışmaya, ekonomik koşulları nasıl algıladıklarını ve kendilerini o
koşullarda düşünecekleri oyunlara yönlendirir.

9.1.2 A M A Ç L A R
§
§
§
§

İnsanların ekonomik farklılıklarını ve farklı hayat tecrübelerini anlamalarını sağlamak ve bu
farklılıklara uygun tepkiler almak
Yapılan varsayımları düşünerek ekonomik olarak iyi ya da kötü durumda olan başka insanları
zorlamak ya da onlara yardımcı olmak için pratik yollar düşündürmek.
Gücü elinde tutan insanların toplumun diğer insanları ile ilgili sorumluluklarını ve bu yetkili
insanları zorlamak ya da desteklemek için yapılabilecek şeyleri düşündürmek.
Katılımcılara bütçe belirlemenin ve kendi para hesabından sorumlu olmanın önemini
anlamaları için yardımcı olmak.

9.1.3

HEDEF KİTLE

Program tüm gençlere açıktır.
Hedef kitle yaş grubu: 13 yaş ve üzeri
Hedef kitle boyutu: 20 katılımcı

9.1.4
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR

Tombala kâğıtları (her genç için bir adet)
Kalemler
Önceden yazdırılmış farklı insan fotoğrafları ve görselleri
Kâğıtlar
El işi malzemeleri
Oyun için tahta
Renkli kartlar
Sayaçlar
Zar
Monopoly ya da başka bir para konulu oyun
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Süre: 1 saat 30 ya da 45 dakika – aşağıdan seçeceğiniz seçeneğe bağlı olarak.
1. Seçenek
Önerilen etkinliklerden seçin ve etkinliklerin süresini dikkate alarak oturumu tek seferde bitirin.
2. Seçenek
Oturumu bölün ve iki haftada bitirin. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
1. Hafta
Kaynaştırma: İnsan Tombalası
Ülkeler Hakkında Bilgiler

2. Hafta
Tahta Oyunu
Yaşamanın Maliyeti Etkinliği

Ekonomik Varsayımlar
Kendi Adanı İşletme Etkinliği

9.2.1

KONU ÖZETİ

Pek çok insan para ile ilgili endişelenir. Siyasetçiler ülkelerinin ekonomisinin nasıl olduğu hakkında
endişelenir çünkü bu iş hayatını ve zenginliği etkilemektedir. Her birey de kendisi hakkında belli
durumlarla baş edebilmek için ne kadar paraya ihtiyacı olduğu ile ilgili endişelenir. Bunun yanında
sizden varlıklı ya da daha yoksul kişileri nasıl gördüğümüzü ve bu durumlarda uygun tepkiyi verme
çabamızı belirleyen duygularımız da vardır. Kim olduğunuz hiç önemli değil, para herkes için önemli
bir meseledir.
Bu odağımızı en üst seviyeden alacağımız geniş bir konudur – ülkeler açısından zenginliğe, para
konusunda bireysel olarak nasıl sorumlu olduğumuza bakacağız çünkü konu para olduğunda
cevaplanması gereken türlü türlü sorular vardır.
Gençlik çalışanının asıl yapacağı şey şu: Gençlere paranın beraberinde getirdiği zorluklarla
yüzleştiklerinde kendilerine ve diğerlerine karşı verecekleri tepkiyi düşünmeleri için yardımcı olmak.

9.2.2

VERİ VE İSTATİSTİKLER

Lütfen para birimlerini çevirmenin gerekebileceğini unutmayın – Bu gençlerin katılabileceği harika bir
etkinlik olabilir. Ücretsiz para birimi çeviriciyi burada bulabilirsiniz: XE Para Birimi Çevirici
http://www.xe.com/currencyconverter/
9.2.2.1

BİRLEŞİK KRALL ı K

Birleşik Krallık Ev Halkı Harcaması
Bir ev halkının ortalama haftalık harcaması 2012’deki (2014 fiyatlarıyla belirlenmiş) bir ev halkının
ortalama haftalık 507.40£ harcadığı en düşük seviyeden 531.30£’a yükseldi.
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2014’te ortalama olarak en yüksek haftalık ev halkı harcaması olan ulaşım 2013’teki 74.80£’tan
74.80£’a yükseldi. 2013 ve 2014 arasındaki artış kısmen yeni araba alımlarındaki artışa bağlanabilir.
Araba alımları ulaşım harcamalarının büyük bir kısmını (2014’te %33’ünü) oluşturur.
2014’te kira, yakacak ve elektrik 2013’te 76.60£’ken 2014’te 72.70£’a düşmesine rağmen ortalama
olarak ikinci en yüksek haftalık ev halkı harcaması oldu.
Ortalama haftalık eğlence ve kültür harcaması 2002 Mart sonu ve 2014 Aralık tarihleri arasında
54.20£’tan 68.80£’a kadar artarak genel olarak yükselişteydi. Bu kategoriye geniş ürün ve hizmet
çeşitliliği dâhildir. 2013 ve 2014 arasındaki artışın başlıca sebebi kişisel bilgisayarlar (tabletler dâhil),
bahçe bitkileri, spor etkinlikleri biletleri ve abonelikleri için yapılan harcamalardaki artıştır.
İletişim için yapılan harcamalar da 2013 ve 2014 arasında 2002 Mart sonundan beri açık bir şekilde
yükselerek arttı. Bunun sebebi kısmen cep telefonu harcamalarının – hem yeni çıkan ahizeler hem de
fatura ücretleri için yapılan harcamalar – artmasına bağlanabilir. 74
Kırsal kesimlerde yapılan harcamalar şehirlerde yapılan harcamalardan daha fazladır.
9.2.2.2

H ı RVATİSTAN

2017’de ortalama aylık ödeme net 6025 HRK ve brüt 8104 HRK’dir. Tüketici fiyat endeksi referans
alınan nüfusun (özel ev halkı) tüketim amacıyla satın aldığı, kullandığı veya belli zamanlarda
ödemesini yaptığı mal fiyatlarındaki ve hizmet ücretlerindeki değişiklikleri yansıtmaktadır. Tüketim
harcamaları 2014’te ortalama ev halkı başına 81 315 Hırvatistan Kunasıydı. Bu aylık ortalama 6 776.5
Hırvatistan Kunasına denk gelmektedir. İnsanlar kazançlarının %29,5’ini yiyeceğe ve alkolsüz
içeceklere, %16,2’sini kiraya ve enerji tüketimine, %13’ünü ise ulaşıma harcadı.75
9.2.2.3

İTALYA

İtalya’da ortalama aylık maaş yaklaşık 1500 Euro’dur, bu yıllık 30.000 brütten daha azdır. 2017’de
durum ülkemizin krizden çıkma zorluğundan çok da farklı olmadı. Fakat, memurlar ve ortalama işçiler
çok
daha
düşük
maaşlar
almak
zorunda
kaldılar.
2015’te ortalama bir ev halkının aylık harcaması 2014’tekinden biraz daha fazla olarak 2,499.37 Euro
idi.

74

75

Yıl

Ortalama bir ev halkının harcaması (Euro)

2014

2.488

2013

2.359

2012

2.419

Family Spending: 2015. A report on the Living Costs and Food Survey 2014. Office for National Statistics.
[Erişim Tarihi: 25-07-2017] Bağlantı:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealt
h/compendium/familyspending/2015
Prvi rezultati (2017). Državni zavod za
https://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm

statistiku.

[Erişim

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

Tarihi:

03-08-217]

Bağlantı:

106
06

•
2011

2.488

2010

2.453

Tablo: İtalya’nın ortalama aylık ev halkı harcaması.56

2015 için en son veriler:
Aylık ortalama yiyecek harcaması 441.50 Euro’ydu (2014’te 436.06 Euro, + %1,2). Et
harcamalarındaki düşüş 2011’de durdu ve ayda 98.25 Euro’yu buldu. Meyve harcamaları 2014’tekine
göre %4,5 (aylık 38.71 Euro’dan 40.45 Euro’ya) arttı. Maden suları, alkolsüz içecekler, meyve suları ve
sebze harcamaları ise 2014’tekine göre %4,2 (19.66 Euro’dan 20.48 Euro’ya) arttı.
Yiyecek harici mal ve hizmet harcamaları sabit kaldı (aylık ortalama 2,057.87 Euro). Ulaşım ve yiyecek
– içecek hizmeti harcamaları arttı (+ %11, iki yıllık düşüşün ardından 110.26 Euro’dan 122.39
Euro’ya). Eğlence sektörü malları ve hizmetleri, kültür harcamaları da arttı (+ %4.1 126.41 Euro).
Bölgede gelir düzeylerine göre yapısal farklılıklar vardır. Fiyatlar, harcama alışkanlıkları ve değerler
Kuzey İtalya’da merkez, güney bölgeleri ve adalardan daha fazladır. Lombardy ve Trentino-Alto Adige
ortalama olarak en yüksek harcamalara sahip olan bölgelerdir (sırasıyla 3,030.64 ve 3,022.16 Euro).
Calabria ise en az harcama yapan bölgedir; aylık 1,729.20 Euro harcamaktadır, bu en yüksek
ortalamadan %42,9 daha düşüktür. Büyük şehirlerde ortalama aylık harcama 2,630.73 Euro’ydu.
Büyük şehirlerin yakınındaki kesimlerin ve 50.000 üzeri nüfusu olan belediyelerin harcaması 2539,47
Euro’ydu. 50 bin nüfusa kadar olan belediyelerin harcaması ise 2,436.48 Euro’ydu. Büyük şehirlerde
en fazla harcama kira, yiyecek ve yiyecek – içecek hizmetlerine yapılmaktadır.76
9.2.2.4

S LOVAKYA

Bir işçinin ortalama aylık cari kazancı (EUR) 2011’de brüt 853 Euro, 2015’te brüt 993 Euro’ydu.
Kazançlarda cinsiyetin yanında bölgesel olarak da büyük farklılıklar vardır. 2015’te ortalama aylık cari
kazanç Bratislava bölgesinde brüt 1.319 Euro’ydu, fakat Prešov bölgesinde (Doğu Slovakya) sadece
brüt 799 Euro’ydu. Cinsiyete göre ise, örneğin 2015’te Trnava bölgesinde ortalama aylık cari kazanç
erkeklerde brüt 1.053 Euro, kadınlarda 791 Euro’ydu. Bir işçinin ekonomik işlemlerden kazandığı
ortalama aylık cari brüt kazancı da çok fark edebiliyor. Örneğin “Finans, sigorta işlemleri” Bratislava
bölgesinde brüt 1895 Euro’ydu ama “eğitim” sadece aylık 884 Euro’ydu. 2011’de kişi başı ortalama net
para geliri 361.70 Euro’ydu; kişi başı ortalama net para harcaması ise 320.80 Euro’ydu. 2015’te kişi
başı ortalama net para geliri 422.83 Euro’ydu; kişi başı ortalama net para harcaması ise 354.53
Euro’ydu. Yiyecek ve alkolsüz içecekler: 67.31 Alkollü içecekler ve tütün: 9.68 Kıyafet ve ayakkabı:
17.06 Kira, su, elektrik, doğalgaz ve diğer yakıtlar: 66.85 Mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakımı: 17.16
Sağlık: 10.07 Ulaşım: 39.20 İletişim: 17.61 Eğlence ve kültür: 21.83 Eğitim: 2.49 (Sağlık ve Eğitim
sistemi çoğunlukla devlete ait)77.

76

Spese per consumi delle famiglie
http://www.istat.it/it/archivio/188818

(2015).

ISTAT.

[Erişim

77

Štatistický úrad (2017). Structure of Earnings in the SR 2016. [Erişim tarihi: 25-07-2017] Bağlantı:
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-1e4c4d434bfb
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9.2.2.5

T ÜRKİYE

(Para Birimi = Türk Lirası, yüzde verileri)78

Harcama tipi

Ev halkı tüketim harcamaları dağılımı (%)

Toplam
Yiyecek ve alkolsüz içecekler
Alkollü içecekler, sigara ve tütün
Kıyafet ve ayakkabı
Barınma ve kira
Mobilya, ev eşyaları ve ev bakım hizmetleri
Sağlık
Ulaşım
İletişim
Eğlence ve kültür
Eğitim hizmetleri
Restoran ve oteller
Çeşitli mallar ve hizmetler
Şekil 18

9.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) İNSAN TOMBALASI
Etkinliği amacı: Gruba diğer grup üyelerin isimlerini ve onlar hakkında bir şeyler öğrenmeleri için
izin vermek.
İzlenecek Adımlar
1. Her grup üyesine bir tombala kâğıdı (Ek 1 farklı gruplara uyarlanabilir) ve yazacakları bir şey
verin.
2. Sonraki 10 dakika boyunca grupla konuşmalarına, her cümle için bir kişi bulmalarına izin
verin. Bazı cümleler boş bırakılabilir.
Kaynaklar:
78

Main statistic. Turkish statistical institute. turkstat.gov.tr [Erişim tarihi: 31-07-2017] Bağlantı:
http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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§
§

Tombala kâğıtları (her genç için bir adet)
Kalemler

Süre: 10 dakika

9.3.2

ANA ETKİNLİKLER

A) ÜLKELER HAKKINDA BİLGİLER
Etkinliği amacı: Gerçekler ve tartışma yoluyla ülkeler arasındaki finansal farklılıkları keşfetmek.
İzlenecek Adımlar
1. Odayı farklı ülkelerin bayraklarıyla donatın. Herkes hangi bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu
bilmeyebileceğinden bayrakların üzerinde ülkelerin ismi de yazmalı. Bayraklar duvara
yapıştırılmalı ve gençlerin toplanmalarına izin verebilecek kadar yayılmalı.
2. Her seferinde bir bilgiyi okuyun. Gençlerin bilginin ait olduğunu düşündükleri ülke bayrağının
altına gitmelerine izin verin.
Sorabileceğiniz sorular:
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

2016’da yaşamak için en pahalı şehir hangi ülkede? (Hong Kong, Çin)
2016’da yaşamak için en ucuz şehir hangi ülkede? (Wisconsin’de Racine, Amerika)
Performance Urban Planning (2016) 13th Annual Demographia International Housing
Affordability Survey: 2017 Rating Middle-Income Housing Affordability. Bağlantı:
http://www.demographia.com/dhi.pdf
Hangi ülkenin sağlık hizmeti sistemi en iyi seçilmiş? (Fransa, ikinci İtalya)
2015’te erkekler için en uzun yaşam süresi hangi ülkede? (İsviçre 81,3 yıl, İzlanda 81,2 yıl)
2015’te kadınlar için en uzun yaşam süresi hangi ülkede? (Japonya 86,8 yıl)
2015’te hem kadın hem erkekler için en kısa yaşam süresi hangi ülkede?(Sierra Leone, E 49.3
ve K 50.8)
WHO (2016) World Health Statistics Monitoring Health for the SDGs (sustainable development
goals). Bağlantı: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
Hangi ülke sağlık hizmeti servisine her saniye 4,335£ harcıyor? (NHS (Ulusal Sağlık Hizmeti)
Birleşik Krallık)
Campbell and Duncan (2016) 10 truths about Britain's health service. Bağlantı:
https://www.theguardian.com/society/2016/jan/18/10-truths-about-britains-health-service
Farklı ülkelerin maaş ya da gelirleri ile ilgili soruları burada bulabilirsiniz:
http://www.payscale.com/rccountries.aspx

Örnek sorular için başka fikirler:
§
§
§

Lütfen başlangıçta notlar bölümündeki ortak ülkelerin verilerini de kullanın.
Kendi ülkenizde ya da başka ülkelerde katılımcıların yaşına göre ortalama harcamalar ile ilgili
verileri bulun.
Gençlerin deneyimleri ile ilgili gerçekler bulun. Örneğin en az cep telefonu kullanılan ülke
neresi?

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

109
09

•
3. Onlara doğru cevabı söylemeden önce neden o ülkeleri seçtikleri onlarla hakkında konuşun.
4. Bunu farklı bilgiler için de tekrarlayın.
5. Bu bilgilerle ilgili ne düşündüklerini katılımcılarla tartışın. Tüm katılımcıların UNICEF’in çocuk
refahı endeksinde (https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf) ülkelerini
bulmalarını ve dünya ülkelerinin ekonomik sıralamalarını
(http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php) görmelerini sağlayın.
Sorabileceğiniz sorular:
§
§
§
§

Ülkenin sıralamasına şaşırdın mı?
Ülkenin sıralamasını düşündüğünde bu seni nasıl hissettirdi?
Senden daha şanslı ya da daha şanssız olanlar için ne düşünüyorsun?
Tepkilerini ve bunun onlar için ne demek olduğunu farklı şekillerde tartışın – bireysel, grup
halinde, mahallelerinde, şehirlerinde, bölgelerinde ve ülkelerinde.

Süre: 15-20 dakika

B) EKONOMİK VARSAYIMLAR
Etkinliği amacı: Farklı insanlar hakkında bir fotoğraftan yola çıkarak yapılan varsayımları keşfetmek.
İzlenecek adımlar
1. Gazetelerden ya da internetten alınmış farklı insanların fotoğraflarını kullanın. Fotoğraflarda
farklı ırktan, farklı kıyafetler giymiş, farklı saç tipleri olan ve bunun gibi insanlar olmasına özen
gösterin.
2. Gençlere insanların finansal durumları hakkında ne düşündüklerini sorun.
3. Her fotoğrafta neden bu varsayımları yaptıkları hakkında tartışın.
4. Grup olarak şunları tartışın:
§ Bir başkası hakkında hemen bir kanıya varmak mantıklı mıdır?
§ Böyle hızlı tahminler yapmanın tehlikeleri nelerdir?
§ Fotoğrafta gördüğünüz başka insanları zorlamak ya da onlara yardımcı olmak
istemenize ne sebep olurdu?
§ Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Süre: 15-20 dakika
Kaynaklar:
Farklı insanların önceden yazdırılmış fotoğrafları ya da görselleri
§ Güçlü hikâyeleri olan fotoğraflar seçmeye ne dersiniz? (Örneğin Hint kız Sharbat Gula)
http://edition.cnn.com/2015/03/23/world/steve-mccurry-afghan-girlphoto/index.html
§

Düşüncelerini

sorduktan

sonra

fotoğraftaki

kişilerin

gerçek

hikâyelerini

anlatabilirsiniz.
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C) KENDİ ADANI İŞLETME
Etkinliği amacı: Bir ada işletmek söz konusu olduğunda kişisel fikirleri ve değerleri birleştirerek
ortaya çıkan para farklarını ve ekonomik farklılıkları keşfetmek.
İzlenecek adımlar
1. Her gence etkinlik boyunca kullanmaları için bir kâğıt ve kalem verin ya da onların yaratıcı
olmalarını istiyorsanız onlara el işi malzemeleri verin, bunu kendi elleriyle yapsınlar.
2. Gençlere kendi adalarını yaratıp işletme fırsatları olduğunu söyleyin. Bu adanın kanunlarından,
her şeyin maliyetinden ve her insanın durumundan onların sorumlu olduğunu açıklayın.
3. Bir örnek olarak: adadaki her bireyin bir işi olacak ve herkes aynı maaşı alacak.
4. Ulusal Sağlık Hizmeti (Birleşik Krallık’taki) gibi özellikleri, gerekli malların maliyetini ve
adadaki bireyler arasındaki hiyerarşiyi düşünmelerini önerin.
5. Bu etkinlikte gençler özgür bırakılmalı; her şeyi uygun olduğunu düşündükleri şekilde
yapabilirler ve istedikleri özellikleri seçebilirler. Bu oturumun odak noktası para ve ekonomik
farklılıklar, ama başka faktörler de işin içine girebilir.
6. Zamanın yarısı dolduğunda, gençleri yeniden gruplayın ve onlara kararlarını, neden böyle
yapmayı seçtiklerini açıklama fırsatı verin.
7. Aşağıdaki soruları tartışın:
§
§
§
§
§
§
§

Değerler ve güç hakkında ne öğrendin?
Bu fikirler nereden aklına geldi?
Bu ada gerçek olsaydı seçimlerinin sonuçları neler olurdu?
İyi fikirleri gerçekleştirmenin önündeki engeller ve bunun için önümüze çıkan fırsatlar nelerdir?
Kendini ülkende gücü elinde bulunduran insanların yerine koyabildin mi?
Ülkende herkesin yeterli desteği aldığından nasıl emin olabilirsin?
Bugün senden daha şanssız olanlar için ne yapabilirsin?

Kaynaklar:
§ Kalemler
§ Kâğıtlar
§ El işi malzemeleri
Süre: 20-30 dakika (1. seçenek için, 2. seçenek için daha fazla zaman verin)

D) TAHTA OYUNU
Etkinliği amacı: Paranın anlamını ve değerini daha iyi anlamak ve bunun uygun bir biçimde nasıl
kullanılacağını anlamak.
Açıklayın: Pek çok birey finansal açıdan zorluk yaşar çünkü kaynaklarını nasıl kullanacaklarını
anlamak konusunda sıkıntı çekiyor olabilirler. Bu etkinlik nelere dikkat etmeniz gerekebileceğini
düşünmenize yardımcı olacaktır.
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İzlenecek adımlar
1. Gençleri dört ya da altı kişilik gruplara ayırın (daha büyük gruplar için bunu takım halinde
yapmak isteyebilirsiniz), onlara oyunu oynamak için gereken tahtayı, zarı ve kartları (Ek 2)
verin. Tahtada ilerlemek için sayaçlara da ihtiyaçları olacak, ama bu herhangi bir şey olabilir,
örneğin bozuk para.
2. Gençlere zarı atıp tahta üzerinde ilerken farklı renkteki kartları seçmeleri gerektiğini söyleyin.
Kartlar dört renge ayrılmıştır:
§

Kırmızı: Bu kartlar paranın harcanması gerektiğini gösterir. Örneğin, bozulmuş araba
ya da ev faturaları.

§

Yeşil: Bu kartlar paranın kazanıldığını gösterir. Örneğin maaş almak, ikramiye almak ya
da iş yerinde terfi almak.

§

Turuncu: Bu kartlar isteğe bağlı harcamaları gösterir. Örneğin tatile çıkmak ya da bir
yere günübirlik gezi planlamak gibi.

§

Mavi: Bu kartlar parayı önce harcayıp, sonra kazanacağınızı gösterir. Örneğin eğitim
için ödeme yapmak.

3. Her genç belli bir miktar parayla başlayacak ve bu parayı nasıl harcayacakları onların
sorumluluğunda olacak.
4. Oyunun sonunda en çok parası olan kişi kazanan olacak.
8. Oyunu oynayarak 20-25 dakika geçirin, sonra gençlerle yeniden gruplar oluşturun ve
düşüncelerini tartışın. Neyi zor ya da kolay bulduklarını, neyi daha sonra farklı
yapabileceklerini tartışabilirsiniz.
9. Aşağıdaki soruları tartışın:
§
§
§

Bütçeleme ne kadar önemlidir?
Paranı neye harcamak kolaydı ya da zordu?
Kendi paranı yönetmek konusunda en etkili ipuçların neler olurdu?

Kaynaklar:
§
§
§
§
§

Oyun için tahta
Renkli kartlar
Sayaçlar
Zar
Monopoly ya da başka bir para konulu oyun.

Süre: 30 dakika
Bu etkinlikten sonra ‘izleme etkinliği’ni de yapmayı düşünmeniz önerilir.
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Oturumun sonunda tüm gençler bir araya getirilir ve oturumdan neler öğrendiklerini belirtmelerine
izin verilir. Aynı zamanda grubun son sorularını da sormasına izin verin.
Süre: 5-10 dakika

9.5.1

İZLEME

ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK

ÖNERİLER

Yaşamanın maliyetini keşfetmek için bireysel olarak ya da çok küçük gruplarla çalışın. Onlarla
tartışarak yaşanacak yeri, sigorta maliyetini, araba masraflarını, yiyecek ve lüks malları araştırın.
Ekteki kâğıt (Ek 3) bu konuda size yardımcı olabilir. Sonra gençlerle birlikte iş aramak ve istedikleri
yaşamı parasal anlamda karşılayabilmek üzerinde çalışabilirsiniz.

Family Spending: 2015. A report on the Living Costs and Food Survey 2014. Office for National
Statistics. [Erişim tarihi: 25-07-2017] Bağlantı:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomean
dwealth/compendium/familyspending/2015
Main statistic. Turkish statistical institute. turkstat.gov.tr [Erişim tarihi: 31-07-2017] Bağlantı:
http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Prvi rezultati (2017). Državni zavod za statistiku. [Erişim tarihi: 03-08-2017]
Bağlantı: https://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm
Spese per consumi delle famiglie (2015). ISTAT. [Erişim tarihi: 25-07-2017] Bağlantı:
http://www.istat.it/it/archivio/188818
Štatistický úrad (2017). Structure of Earnings in the SR 2016. [Erişim tarihi: 25-07-2017] Bağlantı:
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-1e4c4d434bfb

Şekil 18 – Main statistic. Turkish statistical institute. turkstat.gov.tr [Erişim tarihi: 31-07-2017]
Bağlantı: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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9.8.1 E K 1:

TOMBALA KAYNAŞMASı

Kahverengi gözlü

İki ya da daha
fazla evcil
hayvanı var

Bir şeyden dolayı
ünlü

Taşınmış

Pek çok yabancı
ülkede bulunmuş

Amerika’da
bulunmuş

İki ya da daha
fazla kardeşi var

Mavi bir şey
giyiyor

Vejetaryen

Yemek yapmayı
seviyor

Düzenli olarak
spor yapıyor

Şu an okula
gidiyor

Sokaktaki
dilencilere
yardım etmek
istiyor

Her zaman en
yeni çıkan
telefonu alıyor

Tenis oynuyor

Yabancı dil
konuşuyor
Bir müzik aleti
çalıyor
Düzenli olarak
zengin olma
hayalleri kuruyor
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Maaş aldın – 1000 TL al

İşten ikramiye aldın – 200 TL al

Vergi iadesi aldın – 70 TL al

Terfi aldın – 400 TL al

Bir aile üyesinden 100 TL miras aldın

Arabanı daha ucuz bir modelle takas ettin –
200 TL al

Yatırımlarından para kazandın – 80 TL al

Enerji dağıtıcından para iadesi aldın – 140
TL al

Banka hesaplarını değiştirdin – 100 TL al

İnternette bir şey sattın – 20 TL al

Araban bozuldu- 200 TL öde

Doğalgaz faturanın son günü – 60 TL öde

Su ısıtıcının tamir edilmesi gerek- 80 TL öde

Kiranın son günü – 350 TL öde

Yiyecek alışverişi yaptın – 35 TL öde

Telefonun bozuldu ve yenisini alman gerek –
100 TL öde

Diş doktoruyla randevun var – 18 TL öde
Belediye vergini ödemek zorundasın – 120 TL
öde

Doktordan reçete alman gerek - 8 TL öde

Su faturanın son günü – 30 TL öde
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9.8.2 E K 2:

TAHTA OYUNU ETKİNLİĞİ İÇİN

İlk yardım kursuna git – 70 TL öde

Araba kullanmayı öğren – 1,200 TL öde

Takım Kurma Günü’ne katıl – 45 TL öde

Topluluk önünde konuşma kursuna git – 30
TL öde

Üniversiteye git ve diploma al - 18,000 TL
öde

Üniversitede bir kursa git – 500 TL öde

Mülakat atölyesine katıl – 40 TL öde

Özgeçmişini bir profesyonele göster – 30 TL
öde

Muhtemel patronlarınla tanışmak için bir
konferansa katıl - 30 TL öde

Kendine iş kartı bastır – 25 TL öde

Tatile çık – 750 TL öde

Bir gününü kaplıcada geçir – 120 TL öde

Alışverişe çık – 200 TL öde

Kısa süreli bir şehir gezisine git – 400 TL
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öde

Saçını kestir – 15 TL öde

Hayvanat bahçesine git – 30 TL öde

Bir eğlence parkına git – 40 TL öde

Bir müzeye git – 30 TL öde

Bir konsere git – 50 TL öde

Yemeği dışarıda ye – 100 TL öde

33

34
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BAŞLA
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9.8.3 E K 3:

DEVAM ETKİNLİĞİ

–

MALİYET ÇALıŞMASı KÂĞıDı

Yaşama Maiyeti
Hafta

Ay

Yıl

Ev
Kira
Belediye Vergisi
Su
Doğalgaz
Elektrik
Mülk Sigortası
Cep Telefonu
TV Aboneliği
İnternet
Ücretli TV kanalları
Yiyecek
Ev
malzemeleri
(temizlik
malzemeleri)
Kıyafet/Ayakkabı
Ulaşım
Araba
alımı/masrafları
Araba sigortası
Araç Muayene Servisi
ve hizmetleri
Yol vergisi
Yakıt
Park ücreti
Diğer tamir ücretleri
Araba yıkama ücreti
Otobüs/tren bileti
Kişisel Bakım
Tıbbi
harcamalar/reçeteler
Diş doktoru
Göz doktoru
Sosyal ve
etkinlikler

diğer
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Dışarıda
akşam
yemeği
Dışarıdan
yemek
söylemek
Randevular
Sinema/bowling
Sigara
Alkol
Saç kestirmek
Vücut/saç ürünleri
Gazeteler/dergiler
Spor
salonu
aboneliği, DVD, Oyun,
Kitap
Diğer
Doğum
günü
hediyeleri
Yılbaşı hediyeleri
Diğer hediyeler
Tatil
Finansal
Birikimler
Emeklilik
Kredi ödemeleri
Kredi kartı
Öğrenci kredisi
Toplam
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10 SOSYAL MEDYA VE NEFRET SÖYLEMİ

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Trnava Üniversitesi

10.1.1

OTURUM

PLANıNıN KıSA TANıMı

Bu oturum, internet bağlantısı olan kapalı bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Katılımcılara, cep telefonu
ve laptop gibi cihazlar getirmeleri tavsiye olunur.
Gençlik çalışanı gerekli gördüğü takdirde, internet bağımlılığı testi hazırlanıp dağıtılacaktır.

10.1.2

AMAÇLAR

Oturumun sonunda, katılımcı:
•
•
•
•

“Nefret söylemi” tabirinin ne anlama geldiğini öğrenecek ve alıştırmalar yoluyla, negatif
duygusal tepki ile nefret söylemi arasındaki farkı ayırt edebilme yetisi kazanacaktır.
Temel insan haklarından ikisi olan haysiyet hakkı ve ifade özgürlüğü arasındaki bağı
anlayacaktır.
Kendi sanal çevresinden, nefret söyleminin somut örneklerini bulacaktır.
Nefret söylemine nasıl karşılık verilmesi gerektiğini ve bu konuda önlerine gelen özel bir
sorunu nasıl çözeceğini öğrenecektir.

Süre: 90-100 Dakika

10.1.3
•
•
•

GEREKLİ KAYNAKLAR

Altyazılarıyla birlikte Celeste Buckingham videosu
Katılımcıların not tutmaları için kalem ve kâğıt
Önceden hazırlanmış Şekiller (nefret söylemi örnekleri)

10.2.1

KONU ÖZETİ

Sosyal Medya
Sosyal medya, Z kuşağının (2000’den sonra doğanlar) doğal yaşam alanı hâline geldi. Bu kuşağın
gençleri ve çocukları, çok gelişmiş medya ve internet araçlarıyla büyüdüklerinden, internet
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konusunda, Y ve X kuşaklarından daha bilgililer. Günümüzde, bilginin kullanımını kolaylaştıran
teknolojilerin üretimi ve yaygınlaşmasıyla, bir “dijital devrim” çağı yaşıyoruz.
Sosyal medya, bireylerin,
1- Profil oluşturabildiği
2- İstedikleri insanlardan kurulu bağlantı (arkadaş, takipçi) listesi oluşturabildikleri
3- Kendi bağlantılarını (arkadaşlar, takipçiler) yönetebildikleri ve diğer kullanıcıların
bağlantılarını görebildikleri web tabanlı bir hizmettir (Boyd, 2007).
Sosyal medya, geleneksel medyanın meydana getirdiği engelleri ortadan kaldırmış, bilginin
paylaşımına dair maliyetleri azaltmış, bilgi paylaşımı konusunda kültürel ve coğrafik sınırları ortadan
kaldırmış, internet bağlantısına ulaşabilenler için makul bir mekanizma yaratmış, mevcut bilgilerin
üzerine ekleme yapılarak geliştirilmesine olanak sağlamış, tüm dünyada toplumun farklı
kesimlerinden insanın bir araya gelerek fikirlerini ve kaygılarını beyan edebilecekleri bir platform
oluşturarak fikir özgürlüğünün gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla, sosyal medya,
insanların bilgiye erişimini kolaylaştırdığı için, önceden çok sayıda hükümetin ve kuruluşun elinde
bulunan monopolü ortadan kaldırmıştır (Perera, 2016).
Sosyal medya, günümüzde, kamuoyunda tartışmalı konular hakkında fikir beyan etmek ve farkındalık
yaratmak için kullanılmaktadır. Başka türlü haberimizin olmayacağı küresel meselelerin farkına
varmamızı sağlamaktadır. En önemlisi, dünyanın dört bir yanından insanların birbiriyle iletişime
geçebileceği, fikir beyan edebileceği ve yeni olanaklar keşfedebileceği bir ortam yaratmıştır.
Sosyal medya, her geçen gün iletişimin sınırlarını genişletmektedir fakat, nefret dolu söylemlerin ve
ifadelerin yaygınlaşmasına da olanak vermektedir. Bu olgu, on-line “nefret söylemi” olarak
adlandırılmaktadır.
Nefret Söylemi
Nefret söylemi; ırk, etnik köken, din ve cinsel yönelime istinaden yapılan sözlü saldırıların bütününe
verilen addır. İnsanları, belirli bir gruba ait oluşları üzerinden aşağılayan sözlü saldırılardır. Nefret
söylemi, sözlü tacizin yanı sıra; Şekil, oyun ve şarkı gibi diğer ifade şekilleri aracılığıyla da
gerçekleştirilebilir. Bazı tanımlar, önyargı ve hoşgörüsüzlüğe sebebiyet verebilecek söylemleri de
nefret söylemi olarak niteler. Buradaki düşünce, bu tip söylemlerin, akabinde; ayrımcılığa, düşmanlığa
ve saldırıya sebebiyet verebilecek olmasıdır.
Nefret söylemi genelde çevrimiçi ortamlarda, özellikle sosyal medyada görülür. Facebook, Twitter ve
Google şirketlerinin her birinin kendilerine has nefret söylemi tanımları vardır ve nefret söylemleriyle
mücadele yaklaşımları gelişip değişmektedir. Facebook kullanım kuralları, kullanıcılarını; zorbalıktan,
tacizden ve tehditten men eder. Ama Facebook’un bu kuralları doğru düzgün uygulamadığı konusunda
eleştiriler mevcuttur. Twitter, 2015 yılında; ırk, etnik köken, milliyet, din, cinsel eğilim, cinsiyet, cinsel
kimlik, yaş ve engellilik tabanında, terörizm ve şiddet ortamı yaratabilecek tüm söylemleri
yasaklamıştır. AB’nin yeni nefret söylemi ilkeleri ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele
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hususundaki çerçeve kararı, başlıca sosyal medya şirketleri tarafından 31 Mayıs 2016 tarihinde
Brüksel’de imzalanmıştı.79
Nefret söylemiyle alakalı birkaç benzer tabir mevcuttur. (Çevrimiçi Cambrigde Sözlüğünden alınan
tanımlar)
Ayrımcılık: Bir kişiye ya da gruba ten rengi, dini ve siyasi tutum, cinsiyet vb. tabanında, diğer
insanlara davranıldığından daha kötü davranılmasıdır.
Irkçılık: İnsanların niteliklerini ırklarının belirlediği ve kendi ırkına mensup kişilerin diğer ırklara
mensup kişilerden üstün olduğu düşüncesi. Diğer ırkların mensuplarına adaletsiz/yanlı davranma
durumu.
Yabancı Düşmanlığı: Tanınmayan her şeye duyulan, aşırı ve mantık dışı nefret, antipati ve korku
(Örneğin; yabancılara, onların geleneklerine ve dinlerine vb. karşı)
Aşırıcılık: Bir insanın, toplumun çoğunluğunun kabul edilemez ve mantıksız olarak nitelediği fikirlere
sahip olması durumu. Genelgeçer normlardan tamamıyla farklı ideolojiler ya da davranışlar. Aşırıcılık,
genelde ırkçılıkla ilintilidir ve sözel ya da fiziksel şiddet aracılığıyla kendini gösterir.
Kışkırtma: Birisini bir konuda alevlendirmek veya daha fazla kızdırmak için söylenen
küfürlü/aşağılayıcı sözler.
Trolleme (Trolling): Bir insanın, internet ortamındaki diğer insanların keyfini kaçırmak amaçlı
mesajlar göndermesi durumu (Örneğin; provokasyonlar, yalan haberler)
Sanal Ortamda Kişisel Bilgiye Ulaşma (Doxing): İnternette anlaşmazlığa düşülen kişiye saldırmak
için özel bilgilerin kullanılması. Bu bilgilere internet üzerinden ulaşılır. Sonucunda, kullanılan kişisel
bilgilerin suistimali riskini doğurur.
İfade Özgürlüğü
Demokratik bir toplumun en önemli değerlerinden biri de ifade özgürlüğüdür. Dolayısıyla, insanları
nefret söylemine maruz kalmaktan koruyan haysiyet hakkı ile insanların fikirlerini özgürce ifade
etmesi anlamına gelen ifade özgürlüğü arasında her zaman bir çatışma olacaktır.
“İfade özgürlüğü; demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Demokratik toplumların ve her
bireyin gelişimi için de temel şartlardandır. İfade özgürlüğü; sadece uygun, zararsız ve önemsiz
görülen fikir ve bilgiler için geçerli değildir, aynı zamanda toplumun herhangi bir kesimini ya da
devleti hoşnut etmeyen, rahatsız eden ve şaşırtan fikir ve bilgiler için de geçerlidir. Bu durum;
demokratik bir toplumun olmazsa olmazları olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin
gereğidir. Yani, bu kapsamda uygulanan her “formalite”, her “kısıtlama” ve her “ceza” yasal amacına
uygun olmalıdır.

79

Introduction to Hate Speech On Social Media (2016). (Sosyal Medyada Nefret Söylemine Giriş). Community
Empowerment for Progress Organisation (CEPO) (İlerleme İçin Topluluk Güçlendirmesi Örgütü), Juba &
r0g_agency for open culture and critical transformation. Berlin: workshop materials. Bağlantı:
http://defyhatenow.net/wp-content/uploads/2016/06/defyhatenow_whatishatespeech_JUL27.pdf
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10.2.2

VERİ

10.2.2.1

B İRLEŞİK KR ALL ı K

VE

İSTATİSTİKLER

Press Association haber ajansının Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği rakamlara
göre; 45 güvenlik biriminden 38’i 2014 yılında içerisinde Facebook adının geçtiği suç duyurularında
artış yaşandığını bildirdi.
24 güvenlik birimi, 2013 yılında, içerisinde Twitter adı geçen suç duyurularında da bir önceki yıla
oranla artış yaşandığını belirtti.
İngiltere’nin en büyük kolluk kuvveti Büyükşehir Polis Teşkilâtına (Metropolitan Police), 2014 yılında,
içerisinde Facebook adı geçen 1.207 adet suç duyurusunda bulunuldu. Bu rakam 2012’de 997, 2013
yılında ise 935 idi.
Ayrıca, Büyükşehir Polis Teşkilâtına yapılan ve içerisinde Twitter adı geçen suç duyurularında 2014
yılında 2013 yılına nazaran büyük artış görüldü. 2013’te toplam rakam 105 iken 2014’te 138’e çıktı.
Manchester Polisi (Greater Manchester Police), 2014 yılında, içerisinde Facebook adı geçen 959 suç
duyurusu aldıklarını açıkladı. Bu rakam 2013’te 512, 2012’de 451 idi. 2014’e ait suç duyurularının
371’i taciz, 38’i ölüm tehdidi, 8 tanesi ise 16 yaşından küçük kızların dâhil olduğu tecavüz iddialarıydı.
Staffordshire Polisine gelen ve içerisinde Facebook adı geçen suç duyurusu sayısı da 2014 yılında
1.269 rakamına ulaşarak %40 arttı. Bu suç duyurularının 326’sı taciz, 13’ü 16 yaşından küçük kızların
dâhil olduğu tecavüz iddiası, 38’i ise ölüm tehdidi iddiası idi.
Staffordshire Polisi, 2014 yılında içinde Twitter adı geçen 56 suç duyurusu aldıklarını açıkladı. Bu
rakam 2013’te 48, 2012’de 25 idi.80
Bu vakalarda, engellilik durumu ve ırk temel sebepler olarak ortaya çıkıyor. (Vakaların %53’ünün
sebebi ırk ve engellilik durumu, geçen yıllara göre göze batan bir değişim gözlenmemiş; 2014-2015:
%51, 2013-2014: %54)
Staffordshire Polisine gelen suç duyurularının 51’i de cinsel kimlik tabanlı nefret suçlarıydı. Bu rakam,
cinsel kimlik tabanlı nefret suçlarında son 3 yılda gözle görülür bir artış olduğunu gösteriyor.
Ne yazık ki, yaş ayrımcılığı tarafımıza bildirilmeyen nefret suçlarından, çoğu insan bu nefret suçunun
kurbanı olmasına rağmen sessiz kalıyor. Dolayısıyla, biz hizmetlerimizi iyileştirmeliyiz ki her geçen
gün daha fazla insan gelip maruz kaldıkları nefret suçunu bize rahatlıkla bildirebilsin.
Bu yıl, engellilik tabanlı nefret suçlarında %18 artış görüldü. Sözlü taciz ve tehdit içeren tavırlar bu yıl
yine bu suçun temel tezahür şekillerindendi ancak antisosyal davranışlarda ve gürültü kirliliğinde
büyük artış görüldü. Engellilik tabanlı nefret suçunun bildirilmesi hususunda “Kötü Hizmet Şartları”
isimli bir kategori de ekledik.

80

Social media crime complaints soar (2015). (Sosyal medya suçlarına ilişkin şikayet araştırması, 2015) BT.com.
[Erişim Tarihi 25-07-2017] Bağlantı: http://home.bt.com/news/news-extra/social-media-crime-complaintssoar-11363985250801
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2015 yılında, polise ulaşan cinsel kimlik tabanlı nefret suçu sayısı 858’di. Bu rakam, polise ulaşan tüm
nefret suçlarının %1.4’lük kısmına denk geliyor.
Irk, köken ve milliyet tabanlı nefret suçları 2. en yaygın nefret suçu çeşidi. Bu tip nefret suçları da,
ötekiler gibi, sözlü saldırı ve tehdit içeren tavırlar şeklinde tezahür ediyor. İnanç ve din tabanlı nefret
suçlarında da %2’lik artış görüldü. Bu suçları bildirenlerin çoğu Müslümanlardan oluşuyor.
Polise bildirilen cinsel yönelim tabanlı nefret suçlarında da bu yıl %51’lik artış yaşandı. Bu artışın
LGBT Yardım Hattının kurulmasından kaynaklı olması olası. Bu yardım hattı, anekdotsal kanıtların,
LGBT topluluğuna karşı işlenen nefret suçlarının çok yaygın bir hâle geldiğini gösterdiği bir mecra.
“Diğer nefret suçları” diye nitelediğimiz nefret suçlarında da artış görüldü. Kadın düşmanlığı gibi
“Alternatif Alt Kültür Nefret Suçları” diğer suçlar kategorine dâhil edilebilir.81

10.2.2.2

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

“Yeni bir çalışma, sosyal medyada, nefret içerikli tweetlerin ve yorumların aldığı “beğeni” sayısının
2014-2016 yılları arasında %900 arttığını gösteriyor”82

81

82

Stop Hate UK Statistical Report 2015-16. Stop Hate UK: Stop hate. Start here. [Erişim Tarihi 25-07-2017]
Bağlantı: https://www.stophateuk.org/wp-content/uploads/2010/07/Stop-Hate-UK-Stats-Report-2015-16Final.pdf
Eversley, M. (2017). Study: “Hate” groups explode on social media. USA Today. [Erişim Tarihi 25-07-2017]
Bağlantı:
https://www.usatoday.com/story/news/2017/02/23/hate-groups-explode-socialmedia/98284662/

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

125
25

•
Nefret grubuna göre ortalama Twitter takipçisi
sayısı

Göçmen Karşıtı: 17.569
Müslüman Karşıtı: 14.680
Karışık: 7.534
LGBT Karşıtı: 7.032
Siyahi ayrılıkçılar: 3.056
Beyazların diğer ırklara üstün olduğunu
düşünenler: 3.056
Yahudi Karşıtları: 1.524
Nefret grubuna göre atılan ortalama tweet sayısı

Göçmen Karşıtı: 25.807
Müslüman Karşıtı: 13.292
LGBT Karşıtı: 10.240
Beyazların diğer ırklara üstün olduğunu
düşünenler: 4.817
Karışık: 4.754
Yahudi Karşıtı: 1.191
Siyahi Ayrılıkçılar: 1.111
Atılan tweetlerin içeriğindeki ortalama negatiflik değeri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Göçmen karşıtı
Siyahi Ayrılıkçı
Müslüman Karşıtı
Yahudi Karşıtı
LGBT karşıtı
Beyazların diğer ırklara üstün olduğunu
düşünenler
Karışık

Gönderi başına ortalama
beğeni sayısı

Şekil 19

10.2.2.3

HIRVATİSTAN

GONG (Hırvat Sivil Toplum Kuruluşu) Şubat, 2016
Durumun incelenmesi sonucu; gazetelerden 21, haftalık yayınlardan 17, internet portallarından 17
makalenin ve 1 radyo yayınının sorun teşkil edebilecek içeriğe sahip olduğu belirlendi.
Dvenno.hr isimli web sayfasında mülteciler üzerine yazılan bir makale bu durumun en vahim
örneklerinden birisi. Bu makalede, mültecilerin; ortalama IQ seviyesi, dünyanın gelişmiş ülkelerinde
yaşayan insanlarla karşılaştırıldığında yarıyı bile geçmeyecek insanlar olduğu ve ister inanılsın ister
inanılmasın, mültecilerin, evrim zincirinin en zayıf parçası olduğu belirtilmiş. Ayrıca, makalenin
devamında, “Eğer mülteciler, dünyanın gelişmiş topluluklarıyla etkileşime girmemiş olsalardı şu anda
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tekerleğin bile ne olduğunu bilmiyor olurlardı” ifadesi mevcut. Bu makale dizisi, ırkçı fikirlerin
yayıldığı ögelerin içinde en çok göze çarpan örneklerden birisi.
Hoffman’a göre, bazı internet portallarında, insanları, Hırvatistan’da yaşayan Sırplara yönelik ayrımcı
tutumlar uygulamaya davet eden bazı yazılar da mevcut. Yazarlardan biri yazısında “Eğer elimde
olsaydı Hırvatistan’daki Sırp azınlık sorunu, bu azınlığın durumu ve Sırplar tarafından Hırvatlara karşı
sürekli işlenen suçlar konusunda özel bir yasa çıkarırdım.” İfadesini kullanmış.83

10.2.2.4

TÜRKİYE

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013’te yürüttüğü bir araştırmaya göre; internet kullanıcısı olan
gençlerin %96’sı aynı zamanda sosyal medya da kullanıyor, gençlerin %13’ü gününün en az 6 saatini
sosyal medyada geçiriyor ve bu %13’ün %89’u sosyal medyada arkadaşlarının ve ilgilendiği
kuruluşların gönderilerini takip ederken %88’i ise arkadaşlarının gönderilerine yorum yapıyor.
Araştırma, gençlerin sosyal medyayı; video yüklemek, yorum yazmak, tweet atmak, bir
ürün/marka/şirket hakkında görüş bildirmek ve kendi yarattıkları bir içeriği paylaşmak için
kullandığını gösteriyor. Ayrıca araştırma sonucuna göre, sosyal medya kullanan gençlerin hepsi, en az
bir kere, bir sosyal medya platformunda birileriyle polemiğe girmiş.
Gençlerin %60’ı sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanırken, %59’u sosyal medyadan bilgi alışverişi
konusunda yararlandıklarını belirtmiş. Bu verilerden hareketle diyebiliriz ki, gençler için sosyal medya
sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda geleneksel medyanın da bir alternatifi. Gençlerin
neredeyse yarısı, sosyal medyayı; zaman geçirmek, iletişim kurmak, gündemi takip etmek, fikir ortaya
atmak ve araştırma yapmak için kullanıyor.
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun raporuna göre, Türkiye’de, siyasi gruplar,
farklı etnik kökene ve milliyete sahip insanlar, göçmenler ve LGBT bireyleri sosyal medyada çeşitli
nefret söylemlerine maruz kalıyor.84

Tarabochia, E. (2017). Najviše Govora Mržnje Na Portalu Dnevno.Hr. HND.hr. [Erişim Tarihi 25-07-2017]
Bağlantı: http://hnd.hr/najvise-govora-mrznje-na-portalu-dnevno-hr
84 Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2013). Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. Ankara.
83
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10.2.2.5

İTALYA

İtalya’da nefret söylemi, sosyal medya platformlarını kullanan gençler arasında yaygın. Nefret
söylemlerinin kurbanı genelde müslümanlar, sığınmacılar ve göçmenler
Ülkede, sadece 2016 yılında, siber zorbalık (konuyla ilgili özel bir yasa yok, hazırlanma aşamasında)
konusunda yapılan suç duyurularının 31’inin failleri gayri reşit kişiler.85
İtalya’da yaygın diğer nefret söylemi türleri (faşizm, ırkçılık) ile ilgili diğer örneklere şu makaleden
ulaşılabilir: Chiari, E. (2016). Parole D'odio Viaggiano In Rete, Che Cosa Dice La Legge. Famiglia
Cristiana.it. [Erişim Tarihi 25-07-2017] Bağlantı: http://www.famigliacristiana.it/articolo/le-paroledell-odio-viaggiano-in-rete-che-cosa-dice-il-diritto-tra-apologia-di-reato-e-liberta-di-esressione.aspx
Politikacıların bu konudaki eylemlerine gelirsek, Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi üyesi Matteo
Salvini’nin Romanlar hakkında söylediği şu sözleri hatırlamak gerekir: Kardinal Dionysius
Tettamanzi’nin, Romanları, birçok sorunun temelinde yatan sebep olarak değil de sistemin birer
kurbanı olarak göstermesi çoğunluğun görüşünden epey uzak…”
İtalya’da siber zorbalığın belirgin örneklerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
Cyberbullismo/Casi significativi di cyberbullismo. Wikibooks.org [Erişim Tarihi 2017-07-25]. Bağlantı:
https://it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo/Casi_significativi_di_cyberbullismo

85

Parlangeli, D. (2017). In Italia 2 ragazzi su 3 sono stati vittima di cyberbullismo. La Stampa Tecnologia.
[Erişim tarihi 25-07-2017] Bağlantı: http://www.lastampa.it/2017/02/07/tecnologia/news/in-italiaragazzi-su-in-italia-sono-stati-vittima-di-cyberbullismo-vy3ecfE185Pr5XNfyl18YJ/pagina.html
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10.2.3

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

Süre: 30 dakika
Amaç: nefret söyleminin ortak bir tanımını oluşturmak
İzlenecek adımlar
1. Gençlere ekteki videoyu izletin (Celeste Buckingham videosu (altyazılı))
2. Soruları katılımcılara yöneltin (soru kâğıdını herkese dağıtın). Herkes cevaplarını yazmak üzere
bir tane kâğıt alacaktır. (5-7 dakika). Başta, katılımcılar bireysel olarak aşağıdaki sorulara cevap
verecektir. Daha önce hiç sosyal ağlarda kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradınız
mı?
a) Daha önce sosyal ağlarda kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradınız mı?
b) Ya da siz, sosyal ağlarda herhangi bir insana saldırıda bulundunuz mu?
c) İnsanların, sanal iletişimdeki tavırlarıyla yüz yüze iletişim kurarkenki tavırları neden
birbirinden farklıdır?
3. Daha sonra nefret söylemine bir örnek veriniz. En iyi örnek, gençlerin kendi çevrelerinden ve
yaşantılarından bulunabilecek bir örnektir.

Şekil 20

a) Sonucunda gerçek saldırıya dönüşen herhangi bir nefret söylemi örneğine rastladınız mı?
Bizzat rastlamadıysanız, tarihten, sonucunda gerçek saldırıya dönüşen herhangi bir nefret
söylemi örneği aklınıza geliyor mu? (muhtemel cevaplar: Hitler’in propogandası “Nihai
Çözüm” “Apartheid”, Ruanda Soykırımı ya da Trump’ın seçim öncesi konuşmaları vb.)
b) Oxford İngilizce Sözlüğünde “nefret”in tanımı şöyle yapılmış: aşırı derecede hoşlanmama
ya da tiksinme durumu, iğrenme, ikrah. Yani, hoşgörüsüzlük ve hoşlanmama, hiçbir yasal
düzenin yasaklayamayacağı gerekli birer insan duygusudur (Post, 2009). Bazen
“Ahmaklıktan nefret ederim” ya da “Kalabalık yerlerde bulunmaktan nefret ederim” gibi
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cümleler kurarız. Normalde makul duran bu tip duygular ne zaman yasal müdahale
gerektirecek kadar “aşırı” hâle gelir?
4. Ardından, 3’er veya 4’er kişilik gruplara ayrılın ve katılımcılara, aralarında, kendi
deneyimlerinden bahsetmeleri için sure tanıyın (15 dakika).
5. Grup için tartışmanın ardından katılımcılara birkaç soru daha yöneltin. Sorulara herkesin sırayla
yanıt vermesini sağlayın.
a) Danimarkalı gazete Jyylands-Posten’in ve Fransız Charlie Hebdo’nun yayınladığı Hz.
Muhammed karikatürlerini nefret söylemi olarak değerlendirmeli miyiz? Cevabınızın
sebebini açıklayın.

Şekil 21

b) Diğer yandan, ifade özgürlüğü temel insan haklarından biridir ve demokrasinin temel taşıdır.
İnternet gibi bilginin emsalsiz bir hızda ve kolaylıkta yayıldığı bir platformda ifade
özgürlüğünü sağlarken nefret söylemlerini nasıl engelleyebiliriz? İfade özgürlüğü ve diğer
tüm insane haklarının temelinde yatan haysiyet hakkı arasındaki ayrım nasıl yapılmalıdır?

10.2.4

TEMEL ETKİNLİKLER

A) RESİMLER
Süre: 30 dakika
Amaç: Katılımcılar, farklı ifadelerdeki saldırganlık düzeylerini belirleyebilir hale gelecektir.
İzlenecek adımlar:
1. Katılımcılara, aşağıdaki şekilleri gösterin ve kendilerinden şekilleri aşağıdaki kategorilerle
eşleştirmelerini isteyin.:
A – uygun / yapıcı: Şekil numarası.:
B – gayri ahlaki / saldırgan: Şekil numarası.:
C – nefret söylemi / yıkıcı: Şekil numarası.:
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Şekil 22

Şekil 25

Şekil 23

Şekil 26

Şekil 24

Şekil 27

Şekil 29

Şekil 28
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“Bir şeyin yalan haber mi yoksa nefret söylemi mi olduğunu nasıl anlarsınız? Bir kere bunlardan
bazılarını kısıtlamaya başlarsanız bu riskli bir durumdur ve kendinizi yasal işleme açık hale getirmiş
olursunuz (Jonah Berger).
Dolayısıyla, her rahatsız edici ya da hassas olmayan mizahi paylaşımı nefret söylemi diye yaftalamayın.
So be careful about labelling every angry or not sensitive humorous expression as hate speech.
Saldırgan bir dil kullanılan her paylaşım nefret söylemi değildir, bir paylaşımın nefret söylemi
olabilmesi için bundan daha fazlası gereklidir.

B) ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞ GÖZLEMLERİ
Süre: 20 dakika
1. İnternete bağlanın ve 5 dakika içerisinde yukarıdakilere benzer nefret söylemleri ya da
yabancı düşmanlığı ya da ırkçı öğeler içeren sosyal ağ grupları bulun. (Örneğin; Çingenelere bir
ada almak için 2 avro bağışlıyorum! (bu grubun Slovakya’da 30.839 üyesi var)) Ardından
aşağıdaki soruları cevaplayın.
Grup üyelerinin farklı türleri vardır: pasif üyeler, aktif katılımcılar, gruba yeni insanlar dâhil etmek için
çalışanlar, liderler. Paylaşımlara bakarak hangi üyenin hangi sınıfa dâhil olduğunu anlayabilir misiniz?
2. Bu üyelerin fikirlerini yaymak ve aralarına yeni insanlar almak için kullandıkları stratejiler
nelerdir?
Katılımcılara yol göstermek için söylenebilecek olası cevaplar:
a) Özgüveni düşük, hayatın anlamını arayan, içine kapanık, yalnız ve bir gruba dâhil olma
ihtiyacı hisseden, güç ve kimlik arayışında olan ergenlere odaklanma
b) Yalan haber yayma: inandırıcılık yaratmak için, aşırıcı fikirler “tarihi” ya da “bilimsel” bir
gerçekmiş gibi sunulur, bu fikirler yayılırken akademik bir dil kullanılır, araştırma
sonucuymuş ya da güvenilir kuruluşların beyanatlarıymış gibi gösterilir. Bütün bunlar
aracılığıyla, aşırıcı fikirler sanki gerçekmiş gibi bir algı yaratılır.
c) Korku uyandırma ve manipülasyon: Bazı grupların topluma tehditmiş gibi gösterilmesi.
Bu tip çabalar ne pahasına olursa olsun engellenmelidir.
d) Diğer stratejiler?
Gençlere kendi “Nefret Söylemine Hayır” kurallarını oluşturmaları konusunda yardımcı olun.
Aşağıdaki örneklerden yararlanarak katılımcılara fikir verebilirsiniz.
3. Eleştirel düşünün: etrafınızdaki çeşitliliği anlamak için tarih, siyaset ve toplumun ihtiyaçları
hakkında bir şeyler okuyun
4. Güvenilir bilgi kaynakları kullanın: Bir ya da iki kaynaktan daha fazlasını kullanın. Temel
ahlak standartlarına uyan web sitelerini tercih edin. (Örneğin; makalelerin isimsiz
paylaşılmadığı web siteleri).
5. Bilgisayar oyunlarının içeriği konusunda hassas olun: Bazı oyunlar, ayrımcılık yapan ya da
saldırganlık içeren ögeler barındırıyor olabilir. Sizin, arkadaşlarınızın ya da aile bireylerinizin
oyunun baş roller olduğunu değil de yan karakterleri olduğunu farzedin.
6. İnsanlarla konuşun: Fikirlerinizle baş başa kalmayın. Fikir paylaşmak ve fikirleri
değerlendirmek için gruplar kurun. Tartışmalarda aktif olun.
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7. Gerçek hayattaki bağlantılarınızın kaybolmasına izin vermeyin: Arkadaşlarınızla yüz yüze
görüşün. İnternet bağımlılığı tehlikesinin farkında olun.

C) ŞİMDİ NE YAPILMASI GEREKİYOR?
Amaç: Katılımcılar, kendi çevrelerinde gelişen nefret söylemi olaylarıyla nasıl mücadele edeceklerini
öğreneceklerdir (somut adımlarla).
Süre: 15 dakika
Nefret söylemiyle mücadelenin birkaç yolu vardır:
1. Pasif (Sosyal ağları kullanırken savunmasızlığınızı azaltın):
a) İnternet kullanmayın J
b) Gerçek hayattaki bağlantılarınızın daha önemli olduğunu unutmayın. Arkadaşlarınıza
yeterli vakti ayırın, size destekleyen insanlara odaklanın.
c) İnternet bağımlılığından kaçının (Bkz. İnternet Bağımlılığı Testi)
d) Nefret söylemini kişisel algılamaktan kaçının, yorumları görmezden gelin.
e) Herkesin sizi sevmesini beklemeyin. Dünya kusursuz değil ve olmayacak! Zarar görmüş
insanların, insanlara zarar vereceğini unutmayın. Ayrıca, en çok nefret edilen insanlar
başarılı insanlardır.
2. Aktif (Nefret söyleminde bulunan insanların tutumunu değiştirmeye uğraşın)
a) Nefret söylemi karşıtı etiketleri kullanın (Örneğin; gördüğünüz nefret söylemlerini
#masturhate etiketiyle etiketleyin.), (Bkz: http://idontmasturhate.com/?lang=en)
b) İzlediğiniz Celeste Buckingham videosuna benzer videolar çekin ve bu videoları
Facebookta arkadaşlarınızla paylaşın.
c) Nefret söyleminde bulunan kişiyi uyarın ve ona yol gösterin. (Örneğin; “Yapıcı eleştirilerini
takdirle karşılıyorum fakat bazen kırıcı oluyorsun.”)
d) İnsanlara ve özellikle arkadaşlarınıza negatifliği sevmediğinizi gösterin.
Biz pasif ve aktif eylem seçin ve bu iki eylemi yapacaklarınız listesine yazın.
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Burayı gelecek hafta içerisinde doldurmaya çalışın.
Birlikte şunları yapmaya karar verdik:…
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D) İNTERNET BAĞIMLILIĞI TESTİ
Gençlerin sanal ortamdaki savunmasızlıkları, internet kullanım süresiyle doğru orantılı olarak artıyor.
Eğer, gençlik çalışmacısı olarak gerekli görüyorsanız (Örneğin; tipik bağımlılık davranışları
sezdiyseniz) katılımcılara geribildirimde bulunabilmek için bu testi uygulayabilirsiniz.
İnternet Bağımlılığı Testi (Orijinal adıyla Internet Addiction Test), 1998 yılında Dr. Kimberly Young
tarafından geliştirilen ve internet bağımlılığının seviyesini ölçen güvenilir bir testtir. Testteki toplam
soru sayısı yirmidir. 5 puanlı Likert ölçeğine göre hazırlanmış soruların her birini dikkatlice
okuduktan sonra, size uygun olan şıkkı işaretleyin (0,1,2,3,4 ya da 5). Eğer şıklardan ikisi size uygun
geliyorsa, geçen ay içerisindeki durumunuzu en iyi açıklayan seçeneği işaretleyin. Yanıtlamadan önce,
soruları iyice okuduğunuzdan emin olun. Aksi soruda belirtilmedikçe, sorulardaki durumlar sanal
ortamla ilgili değil, gerçek hayatla ilgili sorulardır.
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İnternette gezerken birisi sizi rahatsız ettiğinde ona kızdığınız,
bağırdığınız ya da saldırdığınız oluyor mu?
İnternet nedeniyle gece geç vakitlere kadar oturup uykusuz
kaldığınız oluyor mu?
Günlük işlerinizi yaparken interneti düşünüyor, internette
olduğunuz zamanlarla ilgili hayal kuruyor musunuz?
İnternette gezerken “sadece birkaç dakika daha” diyerek
bağlantınızı uzattığınız oluyor mu?
İnternette geçirdiğiniz zamanı kısaltmayı denediniz fakat başarısız
oldunuz mu?
İnternette geçirdiğiniz zamanı başkalarından gizlemeye çalıştığınız
oluyor mu?
Birileriyle dışarı çıkmak yerine internette daha fazla vakit
geçirmeyi tercih ediyor musunuz?
İnternetten uzak olduğunuzda keyifsiz, hırçın ve sinirli oluyor
musunuz? İnternete girince bunlar geçiyor mu?
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Her soruda işaretlediğiniz rakamları birbiriyle toplayınız. Çıkan sonuç ne kadar yüksekse, internet
bağımlılığı seviyeniz de o kadar yüksektir.
20 – 49 puan:
Ortalama bir internet kullanıcısısınız. Bazen internette biraz fazla vakit geçiriyorsunuz ama internet
kullanımınız kontrolünüz altında.
50 – 79 puan:
İnternet yüzünden hayatınızda sık sık ya da çoğu zaman sorunlar yaşıyorsunuz. Bu sorunların
hayatınız üzerindeki etkisini değerlendirmeniz gerek.
80 – 100 puan:
İnternet kullanımınız hayatınızda büyük sorunlara sebebiyet veriyor. İnternetin hayatınız üzerindeki
etkisini azaltmanız ve internet kullanımınızdan kaynaklanan sorunlarla yüzleşmeniz gerekiyor.

10.3.1

EK BİLGİLER

VE

KAYNAKLAR

§
§

Nefret söylemi konusuna ilişkin ek bilgiler için kaynak:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

§
§

Gençlerin internet kullanımı konusuna ilişkin ek bilgiler için kaynak:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39761.pdf
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http://abcnews.go.com/images/US/ht_facebook_aimee_whitchurch_kill_the_gay_jt_120519_wblog.jpg
Şekil 30 – cdn-webimages.wimages.net. [Erişim Tarihi: 31-07-2017] Bağlantı: https://cdnwebimages.wimages.net/0515df2753bff324363594c9e5de36b75f092e-retina-thumbnaillarge.jpg?v=3

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

138
38

•

11 RADİKALLEŞME VE AŞIRILIK

Bu oturumun hazırlanmasına öncülük eden kurum: Trnava Üniversitesi

11.1.1

AMAÇLAR

Oturumun sonunda katılımcı (iki bölüme ayrılabilir):
§
§

§
§

Radikalleşme ve aşırılığın tanımını yapabilecek ve aşırcılığın farklı şekillerini öğrenip
kategorize edebilecektir.
Çoğunluğun radikal ve aşırıcı tavırlarına maruz kalan belirli gruplar (Romanlar, göçmenler,
Yahudiler vb.) hakkında bilgi edinecekler ve bu gruplar hakkındaki önyargılarını ortadan
kaldıracaklardır.
Katılımcılar, radikal davranışların oluşabileceği somut hâlleri tecrübe edeceklerdir.
Katılımcıların, yakın çevrelerindeki, çeşitli sebeplerden dışlanmışlık yaşayan ve uzun süreli
engellenmeye bağlı olarak saldırgan tutumlar geliştiren bireyler hakkındaki farkındalıklarını
arttırmak.

Süre: 120-140 dakika. Not: Bu oturum “Futbol Maçı” ve “Birey olarak ne yapabiliriz?” olarak ikiye
ayrılabilir. Zamanınıza göre, “Birey olarak ne yapabiliriz?” bölümünü bir dahaki görüşmeye de
erteleyebilirsiniz.

11.1.2
§

§
§
§
§

GEREKLİ KAYNAKLAR

Video: “Anti-Islamist Riots in Germany-Hooligans Against Salafists”), (Alman aşırıcıların
selefilere
karşı
İslam
Karşıtı
ayaklanmaları)
bağlantı:
https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk (İndirilmesi önerilir).
Katılımcıların not tutmaları için kalem ve kâğıt.
Tahta (yazı yazmak için)
“Futbol Sahası” etkinliği için özel kostümler (katılımcılardan bu kostümleri getirmeleri talep
edilebilir).
Video: „Bored and...-perception“, bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc

11.2.1

KONU ÖZETİ

Radikal ve aşırıcı eğilimler, geçmişte ve günümüzde, tüm dünyada ve Avrupa kıtasında gençlere zarar
vermiştir. Bu eğilimler, gençlere ilham vermek şöyle dursun, onlarda kaygı ve tehdit gibi bazı duygular
uyandırırlar.
Bazı yazarlara göre aşırıcılık, demokratik toplumun bir ürünüdür. Demokrasi, kendini korumak için
gerekli mekanizmalara sahip değildir. Zaten eğer o mekanizmalara sahip olsaydı, o rejim demokratik
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değil diktatörlük olurdu. Bu yüzden, her demokratik toplumda aşırılıklar mevcuttur. Tüm dünyada ve
ülkemizde çok sayıda aşırıcı grup ve hareket mevcuttur. Radikalleşme, aşırılık ve normallik arasındaki
sınır belli belirsiz olduğundan, bazen kimin aşırıcı kimin normal olduğunu kestirmek zordur.
Radikalleşme süreci, bir insanın aşırılık içeren bir suçun faili olması veya aşırıcı bir gruba dâhil
olmasını içine alan uzunca bir süreçtir. Bu süreç, radikal siyasi ya da dini ideolojilerin etkisi altındaki
kişilerin ya da grubun ikamet ettikleri ülkenin değerler sistemini hiçe sayıp kendilerine yeni bir
değerler sistemi yaratmalarını ifade eder. Yaratılan yeni değerler sistemi demokratik bir toplumun
temel prensiplerine aykırıdır (sivil halkın üstünlüğü, azınlıklara saygı göstermek kaydıyla çoğunluğun
oyuna göre karar alma, temel hak ve özgürlüklerin müdafaası, meşruiyet prensiplerine uyma). Böyle
radikal fikirlerin edinilmesi ve kişinin demokratik toplumun yasal ve ahlaki değerlerinden sapması,
şiddet içeren eylemleri de beraberinde getirir. Hatta bazı durumlarda, terörizme bile yol açabilir.
Aşırılık: Saygı duyulan ve kabul gören normları reddetmiş kişilerin ya da grupların, hoşgörüden,
uzlaşma kültüründen ve geniş fikirlilikten uzak bir şekilde gerçekleştirdikleri sözlü ve/veya şiddet
içeren eylemleri. Bu eylemlerin hedefi; devletin temel taşları, özel mülk, kamu sağlığı ve yaşamıdır.
(Chmelík, 1997) 86.
Aşırılık, genel kabul görmüş normları reddetmiş kişilerin ya da grupların, diğer ırklara, milliyetlere ve
dinlere dar görüşlüşükle ve hoşgörüsüzlükle bakmalarından dolayı gerçekleştirdikleri sözlü, fiziksel ya da
diğer tür eylemlerin bütünüdür. Bu eylemlerin hedefi; demokrasinin temel ilkeleri, sosyal yapı, yemel
insan hakları, kamu sağlığı, yaşamı ve düzenidir.87
Aşırılığın temel çeşitleri: Ardında yatan fikirlere göre aşırıcı eylemler üç temel gruba ayrılırlar: Aşırı
sağ (Irkçı, faşist, Nazist ve Neonazist fikirler, genellikle milliyetçilik) ve aşırı sol (Komunist, Marksist
ve anarşist fikirler). Günümüz toplumsal koşulları dini aşırılık ve çevresel aşırılık şeklinde iki
aşırılık şekli de meydana getirmiştir. Bu sınıflandırmalar, sadece, aşırıcılık konusunun daha iyi
kavranması amaçlı yapılmıştır. Aşırıcılığın belirli ve keskin sınırları yoktur
Radikalleşmeye ve aşırılığa yol açan temel faktörler: İtici faktörler (Örneğin; Ötekileşme, eşitsizlik,
ayrımcılık, zulüm, haklardan mahrumiyet). Çekici faktörler: etkili konuşma, verilen hizmetler ve bir
gruba ait olma hissini yaşatma gibi aşırıcı grupların çekiciliğini arttıran faktörler. Bağlam faktörleri:
aşırılığın ortaya çıkması için uygun şartları yaratan faktörler (Örneğin; hukuk sistemindeki açıklar,
yozlaşma, suç oranının çok olması, istikrarsız devlet düzeni).
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, karar metninde; gençlere sivil ve siyasi süreçlere katılmaları için
gerekli becerileri aşılayacak kaliteli bir barış eğitiminin gerekliliğinini vurgular. Ayrıca; barış
kültürünün, hoşgörünün, kültürler ve dinler arası diyaloğun teşvik edimesi ve gençlerin şiddet, terör,
yabancı düşmanlığı ve her türden ayrımcılık faaliyetlerine katılmalarının engellenmesi için gerekli
mekanizmaların oluşturulması adına ilgili tüm aktörlere çağrıda bulunur. (Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi Kararı 2250, 2015) 88.

Chmelík, J. (1997). Extremismus. Praha: MV ČR
Slovak Republic Conception against extremism during years 2015 – 2019
88 UN Security Council. (2015). Security Council resolution 2250. Annotated and explained. (BM Güvenlik Konseyi
(2015) Güvenlik Konseyi Kararı 2250). [Erişim Tarihi 25-07-2017] Bağlantı: http://unoy.org/wpcontent/uploads/2250-annotated-and-explained.pdf
86
87
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11.2.2

VERİ

VE

İSTATİSTİKLER

Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında yürütülen Avrobarometre araştırmasına göre
katılımcıların:
§
§

§

Sadece %27’si AB’yi tamamen güvenli olarak görüyor.
%52’si aşırıcı ideolojilerin AB’nin güvenliğine tehlike teşkil ettiğinden eminken %34’ü bu
ideolojileri tehdit olarak algılıyor (sosyal dışlanmışlık, savaş ve iklim değişikliklerinin ardından
en büyük tehdit).
%68’i terörizmi geleceğe yönelik bir tehdit olarak görüyor. (Dış kaynaklı terör dâhil)

Slovakya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığının “Okul Teftiş (“School Inspection”( bölümü tarafından 2016
yılında yürütülen araştırmanın sonuçları:
Öğrenciler, aşırılık konusunda en çok bilgiyi televizyon ve internet aracılığıyla ediniyor.
Aşırılık konusunda bilgi kaynağı
TV/radyo
İnternet
Okul
Gazete
Sokak
Böyle bir bilgiye rastlamadım
Aile
Arkadaş
Kişisel Deneyim
Diğer

Sayı = 1297
%64,69
%44,41
%38,94
%17,35
%12,34 (Aileden daha fazla)
%10,48
%7.71 (sadece!)
%6,48
%4,86
%1,70

Öğrenciler ırkçı davranışlarını ne aracılığıyla sergiliyorlar?
Kırsal alan, %
Simgeler ve İfadeler

Şehir, %

Sık sık

Bazen

Hiçbir
zaman

Sık sık

Bazen

Hiçbir
zaman

Üzerinde bir simge
barındıran tişörtler
giyerek

10,40

51,47

37,61

13,91

50,14

35,36

Hoşgörüsüzlüğünü
belirterek

7,67

41,28

50,74

8,41

30,14

60,87

11,34

38,13

50,32

8,12

34,49

56,81

4,41
5,88

23,95
29,94

71,32
63,97

7,83
5,22

27,25
28,99

64,35
64,06

Bir ırka ya da milliyete
karşı negatif ifadeler
kullanarak
Materyal dağıtarak
Silah taşıyarak*

*tüm silah türleri (Örneğin; bıçak, boks eldiveni vb)
§

Ortaokul öğrencilerinin %40’ı ve ilkokul öğrencilerinin %37’si, okullarında korku ortamı
yaratan okul arkadaşlarının olduğunu belirtti. Alt ortaokul öğrencilerinin %30’u ve ortaokul
öğrencilerinin %35’i sınıflarında dışlanmış ve yalnız öğrencilerin bulunduğunu söylediler.
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§
§

Alt ortokul öğrencilerinin %22’si bazı öğretmenlerin, öğrencilerin kökenleri ve milliyetleriyle
alay ettiğini belirtti. Bu durumun ortaokul öğrencileri arasındaki oranı %17.
Aşırıcı bir gruba dâhil olmanın en büyük sebepleri; aidiyet isteği (alt orta okul öğrencilerinin
%57’si, ortaokul öğrencilerinin %62’si), saygı ve hayranlık (alt ortaokul öğrencilerinin %40’ı,
ortaokul öğrencilerinin %59’u) ve bozuk aile düzeninin yerini doldurma isteği (alt ortaokul
öğrencilerinin %31’i, ortaokul öğrencilerinin %43’ü).

11.2.2.1 B İRLEŞİK KR ALL ı K
Diğer “aşırıcı” gruplara karşı alınan tavırda bir değişiklik olmadı
Dini aşırıcı olarak tabir edilen insanlara gösterilen hoşgörüde büyük oranda azalma görülse de,
hükümeti devirmeye çalışanlanlara ve ırksal önyargılara sahip olanlara karşı alınan tavır son on yılda
değişmedi. Bulgulara göre:
2014 yılında, insanların %48’i ırksal önyargılara sahip şahısların miting düzenlemelerine kesinlikle
izin verilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Bu rakam 2004 yılında da %46 idi, yani aşağı yukarı
aynıydı. 2014’te insanların %53’ü hükümeti devirmeye çalışan şahısların miting düzenlemelerine
kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini düşünüyordu, bu rakam 2004 yılında da %55’ti. 18-34 yaş arası
kişiler hükümeti devirmeye çalışan şahısların miting düzenlemelerine izin verilmemesi gerektiğini
yaşlılar kadar büyük oranda düşünmüyor: 2014 yılında 18-34 yaş arası kişilerin %39’u böyle
düşünüyordu, aynı yıl bu rakam 65 yaş ve üstü kişilerde %72 idi.
Bulgular, insanların takındıkları tavırların siyasi görüşlerine göre de değişiklik gösterdiğini ortaya
koyuyor. Örneğin; 2014 yılında, işçi hakları savunucularının %50’si ırkçı grupların miting
düzenlemelerinin yasaklanması taraftarıydı, Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (Ukip) destekçilerinde
ise bu oran %44’tü.
Hükümeti cebirle devirmek isteyen insanların miting düzenlemesinin yasaklanmasını destekleyen
Muhafazakarların ve Liberal Demokratların oranı 2004 yılında, %56 ve %47 iken, bu oran koalisyon
hükümetinin 4. yılında, 2014’te, sırasıyla %68’e ve %57’ye yükseldi.89
11.2.2.2

Hı RVATİSTAN

Hırvatistan Cumhuriyetinde yaşayan radikal İslam taraftarlarının sayısı yok denecek kadar az. Zaten
destekçilerin de çoğu terörist metodların uygulanmasını doğru bulmuyor. Hırvatistan içindeki
Müslüman toplumun konumunun, itibarının ve entegrasyonunun iyi olması sayesinde, bu ülkede
radikalleşme büyük boyutlara ulaşamadı. Ancak komşu ülkelerde radikal islamcıların mevcudiyeti ve
Suriye ve Irak’ın IŞİD’le mücadelesi sonucu ülkeye gelen cihatçılar endişe konusu. Özellikle gençler
arasındaki işsizlik, memnuniyetsizlik ve yaşam zorlukları yasal düzenden umudun kesilmesine,
dolayısıyla aşırılığın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Aşırılık, futbol takımı taraftarlarında da
rastlanabilen bir konu. Bazı taraftar gruplarının şiddet içeren eylemleri ve aşırıcı söylemleri yıllardır
devam ediyor ve bu durum, Hırvatistan Cumhuriyetinin güvenliğine ve uluslararası itibarına gölge
düşürüyor. Bu tip eylemlerin başlıca aktörleri büyük taraftar grupları arasında iyi organize olmuş
89

British Social Attitudes: New findings reveal young people are less tolerant of religious extremists. (2015)
NatCen: Social Research that works for society. [Erişim Tarihi 27-07-2017] Bağlantı:
http://www.natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2015/august/british-social-attitudes-new-findingsreveal-young-people-are-less-tolerant-of-religious-extremists/
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aşırıcı gruplar. Bu tip grupların daha çok spor etkinlikleri dışında gerçekleştirdikleri şiddet
eylemlerine özel dikkatle yaklaşılıyor. (Güvenlik ve İstihbarat Teşkilâtı (Security and Intelligence
Agency), 2016)90.
11.2.2.3

İ TALYA

İtalya’da; aşırı sağ partilerin ideolojileri, neo-faşizm ve Nazizm fikirleri oldukça yaygın durumda.
Ekonomik krizler genelde eşırılılıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. İtalya’nın 2008’de yaşadığı
kriz de aşırı sağ partilerin güç kazanmasına neden oldu. Bu partilerden en çok göze çarpanı, son
yıllarda İtalyan siyasetinde çok büyük önem kazanan ve bu önemi günümüzde de koruyan, yabancı
düşmanı bölgesel bir parti olan Kuzey Ligi (Lega Nord).91
Faşist fikirlere sahip gençlerle ilgili İtalya’da da araştırma yapıldı.
2009 yılında, Roma’da, İtalya ve İspanya arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası maçını izleyen
kalabalığın arasından, İtalyan bayraklarının yanı sıra üzerinde Svastika bulunan kırmızı bir bayrağın
da yükseldiği görüldü. Bu bayrağı elinde tutan kişi 19 yaşındaki bir erkekti. Gençler, aşırıcı ideolojilere
karşı daha savunmasızlardır. Ekonomik, toplumsal ve siyasi durumdan dolayı ortaya çıkan hayal
kırıklığı ve istihdam azlığı genelde radikalleşmenin sebepleridir92
Faşist ideolojiye sahip olan gençlerin toplandığı Genç İtalyan Faşistler (Giovani Fascisti Italiani) adlı
Facebook grubunu genç İtalyanlar arasındaki faşist fikirlere bir örnek olarak kullanabilirsiniz.

11.3.1

BAŞLANGıÇ ETKİNLİĞİ

A) Radikallik ve Aşırılıkla ilgili Video Analizi
Amaç: Radikalleşme ve aşırılık konularına ilişkin peşin hükümleri belirleme, aşırılığın çeşitlerini
sınıflandırma.
Süre: video + 30 dakika.
1. Videoyu izleyin (Ek 1: “Anti-Islamist Riots in Germany-Hooligans Against Salafists”), (Alman
aşırıcıların
selefilere
karşı
İslam
Karşıtı
ayaklanmaları)
Bağlantı:
https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk

Public Report 2016 (2016). Security and Intelligence Agency. (Kamu Raporu, 2016, Güvenlik ve İstihbarat
Teşkilâtı). [Erişim Tarihi 02-08-2017] Bağlantı:
https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2016.pdf
91 Lorimer, M., Pamarico, L. (2011). The Far Right In Italy. Coesionet European Cohesion And Territories
Research Network. [Erişim Tarihi 10-05-2017] Bağlantı:
http://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Italy%20Extremism.pdf
92 La diffusione dell'estremismo politico tra i giovani: una conseguenza della crisi? Federconsumatori Giovani.it
[Erişim Tarihi 11-05-2017] Bağlantı: http://www.federconsumatorigiovani.it/politica-e-societa/estremismopolitico-giovani.asp
90
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Video seçimi hususu gençlik çalışmacısının insiyatifindedir. Önemli olan, videonun radikal
tutumlar ve bu radikal tutumlarını gizlemeye çalışanların örtücü yorumlarını içermesidir.
3. Beyin fırtınası.
a) Ne gördünüz?
b) Gördüğünüz olayları isimlendirin.
(Muhtemel cevaplar: saldırganlık, argüman sunmaktan kaçınma, sorunları basitleştirme,
“Ben radikal değilim, Müslüman arkadaşlarım var” şeklinde beyanatlar, üstü kapalı
tehditler “bu bir futbol oyunu değil, bir ölüm kalım oyunu” vb.)
c) Herkes kendi cevabını kâğıda yazacaktır.
d) Ardından katılımcılara şu soruyu yöneltin: radikallik/milliyetçilik ve ulusal gurur arasında
herhangi bir bağ var mıdır? Radikal ve köktenci fikirler arasında herhangi bir fark var
mıdır? Radikallik sadece kullanılan dilden/somut kelimelerden mi anlaşılır, yoksa radikal
tutumlar, komplike cümlelerin içerisine gizlense de ayırt edilebilir mi? Radikalliğin
emareleri nedir?
4. Tahtaya, kenarları 70cm olan bir kare çizin. Karenin sağ tarafına belirli aralıklarla 1’den 5’e
kadar sayıları yazın. Bu sayıların üzerine “sağ”, sol tarafına da aynı işlemi uygulayarak sayıların
üzerine “sol” yazın. (Bkz. Ek 1).
Ardından katılımcılara aşağıdaki soruları sorun:
§

Şimdi, radikalliğin diğer tezahür şekilleri üzerine düşünün ve bu tezahür şekillerini “sağ” ve
“sol” olmak üzere ikiye ayırın. (1) sağ, eğer radikallik ırkçı, faşist, Nazist, Neo-Nazist veya
milliyetçi fikirlerden doğduysa. (2) sol, eğer aşırıcılık komunist, Marksist, anaşist ya da çevresel
aşırılığa ilişkin fikirlerden doğduysa. Emin olmadığınız tezahür şeklini karenin ortasına yazın.

Videoda gördüğünüz ifadeleri de ikiye ayırıp karenin sağına ve soluna yazın.
5. Katılımcılardan, bizzat şahit oldukları, gördükleri ya da deneyimledikleri benzer olayları
anlatmalarını isteyin. Onları, radikalliğin çeşitli tezahür şekillerini düşünüp, karenin sağına ve
soluna yazmaya teşvik edin. Hiçbir fikrin üzerine yorum yapmayın ve fikirleri
değerlendirmeyin.
6. Peşin hükümleri ortadan kaldırın. Belirtilen durumların, hangi aşırılık çeşidine dâhil olduğunu
(çevresel/dini/hayvan
haklarına
ilişkin/
siyasi
(sağ/sol))
belirleyin.
Her
durumun/fikir/tezahür şeklini şiddetine göre merkeze uzak ya da yakın yerleştirin.
Merkezden en uzak uç (5 puan) en üst seviye aşırılıklar sınıfıdır. Aşırıcı olarak
nitelendirilemeyecek durumları karenin ortasına yazın.
7. Merkezden uzaklaştıkça aşırılığın seviyesi artacaktır. En uç seviye aşırılığın en yüksek seviyesi
anlamına gelir.
8. Süreç içerisinde katılımcılara şu soruları sorun:
a) Bu durumun neden bu sınıfa ait olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu durumun neden
sağ ya da sol aşırılığına ait olduğunu düşünüyorsunuz?
b) Bazı durumların hangi sınıfa dâhil olduğunu belirlemek neden zordur?
c) Bu durumun neden en uç noktaya yazılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden bu tip
tavırlar en yüksek seviyedeki aşırılıklar sınıfına giriyor (5 puan)?
d) Hangi insan hakları ihlal edilmiştir?
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11.3.2

TEMEL ETKİNLİKLER

A) GERÇEK Mİ YOKSA EFSANE Mİ?
Amaç: Genellikle çoğunluğun aşırıcı ve radikal tutumlarına maruz kalan gruplar (Romanlar,
göçmenler, Yahudiler) hakkında bilgi edinmek.
Sınıf, bir ip ya da tahta aracılığıyla ikiye bölünecektir. Bir taraf “gerçek” tarafı, diğer taraf “efsane”
tarafı olacaktır. Genç çalışmacı, aşağıda verilen durumları okudukça, katılımcılar o durumlarla ilgili
görüşlerine göre “gerçek” ya da “efsane” tarafına geçeceklerdir.
1. Göçmenler geldikleri ülkelere fayda sağlarlar.
2. Göçmenler hastalıkları beraberinde getirirler.
Gerçek: Üçüncü ülkelerden ülkemize düzensiz bir şekilde gelen yabancılar, polis tarafından, anında
ilgili tesise götürülürler ve bazı testlerden geçirilirler (kan testi, ciğer filmi, sürüntü testleri vb.)
Burada kaldıkları süre en az 30 gündür.
3. Hayatları tehlikedeymiş gibi davranırlar ama aslında sadece ekonomik sebeplerle göç
etmişlerdir.
Bazı göçmenlerin ekonomik sebeplerden göç ettiği doğrudur fakat bu göçmenler iltica sürecinin
dışında tutulurlar, dolayısıyla ev sahibi ülkeden mali bir destek almazlar.
4. Göçmenler, geldikleri ülkenin vatandaşlarına ait işleri çalarlar, dolayısıyla vatandaşları
fakirleştirirler.
Gerçek: Eğer durum böyle olsaydı ABD çok fakir bir ülke olurdu. Slovakya’da işe alım süreci çok
sıkı kurallara tabiidir. İlk önce iç piyasadan, ardından dış piyasadan çalışan aramak zorunludur.
Yani, sadece Slovak vatandaşlarının ilgilenmediği işler başka bir ülkenin vatandaşına teklif
edilebilir.
(İşe alım süreci tüm Avrupa ülkelerinde aynı değildir. Birleşik Krallık örneğine göz atmak için
“İçindekiler” bölümüne bakın.)
5. Göçmenler, ülkemize, sadece bizim sosyal sigortamızı kullanmak için geliyorlar.
Çalışmak istemiyorlar.
Gerçek (ülkeye göre değişiklik gösterir): Slovakya’da ekonomik göçmenler sosyal sigorta
kapsamına alınmaz. İltica talebinde bulunanlar için sağlanan sigortanın ise miktarı düşüktür ve
süresi sınırlıdır. (300 avro/ay)
6. Göçmenler yoksulluk yüzünden ülkelerini terk ettiklerini söylüyorlar fakat hiç de
yoksul değiller. İnsan kaçakçılarına verecek parayı buluyorlar. Dolayısıyla, onlara mali
açıdan yardım etmemizi gerektiren sebep nedir?
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Gerçek: Göçmenlerin en fakirlerinin avrupaya gelmediği doğru. Ülkelerinden kaçabilmek için
belirli miktar paraya ihtiyaçları var. Fakat bu parayı çeşitli kaynaklardan topluyorlar (birikimler,
krediler, tüm varlıkların elden çıkarılması, ayniyatla ödeme vb.).

7. Göçmenler teröristtir.
Gerçek: Göçmenlerin içerisinde teröristlerin olma ihtimali göz ardı edilemez. Fakat, yukarıda
belirtildiği üzere, teröristlerin Avrupa’ya yasal ve düzenli göç yollarından gelmesi daha kolay.
Burada risk teşkil eden grup Avrupalı vatandaşların oluşturduğu aşırıcı/radikal gruplar,
göçmenler değil.
8. Göçmenler ülkemizde kalmak istemiyor. Onları geldikleri yere geri gönderelim.
Gerçek: Herkes, yaşamak istediği yeri tayin etme hakkına sahiptir. Bu seçim; güvenlik, istihdam,
sosyal paylaşım ya da toplumun genelinin kabulü gibi faktörlere dayanılarak yapılır. Dublin
Sözleşmesine göre, bu seçim hakkı sınırlıdır. İltica talebinde bulunan kimseler, sırasıyla, AB
sınırlarına girdiği ülkeye ve polis tarafından yakalandığı ülkeye kayıtlı olmak zorundadır. Ancak,
diğer AB ülkelerinde akrabalarınız varsa, kayıtlı bulunduğunuz ülkede kalmak istememeniz
anlayışla karşılanabilir. (Brnula ve Slobodová’dan esinlenilerek oluşturulan efsaneler ve gerçekleri
serisi 2015) 93.
Farklı gruplar hakkında da benzer efsaneler serisi hazırlamak mümkündür. Bu gruplar ülkeye göre
değişkenlik gösterir. Örneğin; Slovakya’da en çok Romanlar hakkında önyargı mevcuttur.
§
§
§
§
§
§

Romanlar uyumsuz bir millettir, bu onların genlerinde var. Slovakya’ya geldikleri günden beri
yaptıkları tek şey sorun yaratmak.
Romanların %99’u gecekondularda, köylerde ve kenar mahallelerde yaşar.
Romanlar nüfusumuza karşı bir tehdittir (günden güne çoğalıyorlar)!
Romanlara bize davranıldığından daha iyi davranılıyor. Bu pozitif ayrımcılıktır.
Romanlar toplumsal parazitlik yapıyorlar.
Milyonlar harcadık fakat değişmemekte ısrarcılar.

Diğer önyargılar:
•
•
•
•
•

Göçmenler burada yasadışı olarak bulunuyorlar.
Göçmenler işlerimizi çalıyorlar.
Göçmenler (iltica talebinde bulunanlar) ülkelerinin hukuk sistemlerinden kaçan suçlulardır.
Göçmenler kültürümüze ve yaşam tarzımıza ayak uydurmak zorundalar.
Göçmenler güvenliğimize bir tehdittir.

Süre: 30 dakika

B) FUTBOL MAÇI
Amaç: Katılımcılar, radikal davranışların oluşabileceği somut hâlleri tecrübe edeceklerdir.
93

Brnula, P., Slobodová, L. (2015). Migranti – fakty a mýty. Sociálna prevencia, 10 (2), pp. 8-9.
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Süre: 45 dakika
Eğer katılımcılar daha önce futbol maçı izlememişse, ilk olarak onlarla bir futbol maçı izleyebilirsiniz
ya da bir video izletebilirsiniz (Örneğin:https://youtu.be/FDSUU-1zGps). Ancak, tüm gençlerin, şöyle
ya da böyle, bit futbol maçı sırasında taraftarların ortaya koyduğu çeşitli davranışlar hakkında bilgi
sahibi olduğunu varsayıyoruz.
İzlenecek adımlar:
1. Gençleri bir futbol maçına davet edin.
2. En az 20 gence ihtiyacınız olacak. Ortamın sıkıcı olmasından çekinmeyin, ortamın havası sizin
insanları eğlenmeye teşvik etme becerinize göre değişecektir. Maç sonunda, ortamda gelişen
olaylar analiz edilecektir.
3. Futbol stadyumu izlenimi vermek için sandalyeleri tek sıra halinde, iki dizi olarak yerleştirin.
Etkinliğin kurgusu, gençlerin futbol maçı sırasındaki deneyimlerine bağlı olacaktır. Oturdukları
yerlere göre, gençlere farklı roller verilecektir. Gençlere, aldıkları rollere göre nasıl
davranmaları gerektiği konusunda talimatlar verilmesi fayda sağlayacaktır (Bkz: rol tanımları).
a. Oyuncular (4 kişi) – Futbol oynayın, eğlenin
b. Hakem (gençlik çalışmacısı?) – rolünüze göre hareket edin, eğlenin.
c. Sıradan futbol izleyicileri (ev sahibi takımın kale arkası hariç arka sıranın hepsine ve
ilk sırada deplasman takımının kale arkasına dizileceklerdir).
d. Talimatlar: Taraftar sembolü içeren şeyler giymeyin ya da takmayın. Kola için,
patlamış mısır ve çekirdek yiyin, başka konular hakkında konuşun. Sadece sahada bir
olay olduğunda (gol şansı, faul, gol) maçla ilgilenin. Takımınız kaybediyorsa, maç
bitmeden stadı terk edin.
e. Taraftarlar (Deplasman takımın kale arkası hariç ilk sıraya dizileceklerdir).
f. Talimatlar: Tipik taraftar giysileri giyin ya da tipik aksesuarlar takın (forma, atkı,
şapka, yüz boyama). Sürekli maçla ilgilenin, heyecanlanın, bazen kötü sözler söyleyin.
Aşırıcılarla birlikte hareket edip etmemeniz, durumun gidişatına bağlı. Maçın
ardından stadı olaysız terk edin.
g. Aşırıcılar/holiganlar (Ev sahibi takımın kale arkasına dizileceklerdir),
h. Talimatlar: Maçın atmosferine siz yön verin. Tipik taraftar sembollerinin yanında
radikal simgeler de taşıyın (Nazi vb.). Çok yüksek sesle davul çalın. Bazen komik
davranın. Çoğunlukla kaba, ırkçı ve yabancı düşmanı tavırlar sergileyin. Güvenlik
güçleriyle ve karşı takımın taraftarlarıyla sürekli bir gerginlik arayışında olun.
Hakemden ve polisten nefret eder tavırlar sergileyin.
i. Güvenlik güçleri/polis (duracakları yerleri kendileri seçecektir),
j. Üniforma giyin. Gözünüz tribünlerde, özellikle holiganlarda olsun. Gerektiğinde
holiganlara müdahale edin.
k. Sosyal gençlik çalışmacıları (duracakları yerleri kendileri seçecektir).
l. Taraftarlar arasına sızın, tanınmamaya çalışın. Taraftarların duygularını pozitif
yönde etkilemeye çalışın. Maçtan sonra durumu analiz edin.
4. Hakemin düdüğü sonrası, tüm aktörler rollerinin gereğini yerine getirmeye başlarlar. Hakem
duruma müdahale etmez, sadece maçın sonunu getiren düdüğü çalar.
5. Maçın ardından, katılımcılar, karışık bir şekilde gruplara ayrılırlar ve aşağıdaki soruları bir
kâğıt üzerine cevaplarlar:
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a. Maç sırasında nasıl hissettiniz? Hangi olaylar sizin için normaldi? Hangileri
sportmenlik dışı ve tehdit içerikliydi?
b. Maç sırasında genel tutumunuz neydi?
c. Davranışlarınız diğer katılımcıları ve oyunu hangi yönde etkiledi?
d. Hangi koşullar altında hangi rol grubuna (izleyiciler, taraftarlar, holiganlar, polis)
dâhil olmak istersiniz? Neden?
6. Bu soruların cevaplanmasıyla, katılımcılar, grup arkadaşlarının düşünceleri hakkında bilgi
sahibi olacaklardır. Bunların ardından, katılımcılar, radikal ifadelerin ortaya çıkmasını önlemek
için farklı gruplarla nasıl iletişim kurulması ya da onlara nasıl yaklaşılması gerektiği
konusunda öneriler sunacaktır.
Futbol stadının şeması

Açıklamalar ve tipik ifadeler:
Oyuncular: (sahanın içindeki morlular ve beyazlılar), maç sırasında “pas at!” “kaleye vur!” vb. ifadeler
kullanırlar.
Hakem: (sarı): “Faul!”, “Avantaj!”
Sıradan futbol izleyicileri (turuncu) –yerler, içerler, fotoğraf çekerler, eğlenirler vb.
Taraftarlar (mavi): marş söylerler, alkışlarlar, takımı desteklerler.
Holiganlar (kırmızı): Çirkin ve provokatif söylemlerde bulunurlar, ırkçı davranışlar sergilerler (top
siyahi bir oyuncunun ayağına geldiğinde maymun taklidi yapma vb.).
Güvenlik güçleri: (siyah): “sakin olun”, “geri çekilin” gibi cümleler kurarlar.
Gençlik çalışmacısı (gri): katılımcıların rollerini istedikleri gibi yerine getirmelerini sağlar.
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C) Birey olarak ne yapabiliriz?
Amaç: Katılımcıların, yakın çevrelerindeki, çeşitli sebeplerden dışlanmışlık yaşayan ve uzun süreli
engellenmeye bağlı olarak saldırgan tutumlar geliştiren bireyler hakkındaki farkındalıklarını
arttırmak.
İzlenecek adımlar:
1.
2.
3.
4.

Videoyu izleyin (Ek 2: „Bored and...-perception (Sıkıldım ve… -bakış açısı“)
Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc
Videoyu tam 94. Saniyede durdurun (1:34) (tam zamanında durdurulması önemldir)
Katılımcılara aşağıdaki soruları yöneltin:
a) Sizce hikâye nasıl devam edecek?
b) (Katılımlardan, hikâyenin devamıyla ilgili 2’den fazla tahmin isteyin. Önceki
etkinliklerin etkisiyle, sürpriz bir son umacaklardır. Ardından aşağıdaki sorularla
devam edin.
c) Videonun baş karakteri kimdir?
d) Bir şeylerin kötüye gideceğine dair herhangi bir işarete rastladınız mı?
1. Kısa bir tartışmanın ardından, videoyu baştan sonra tekrar izleyin.
2. Videoyu yeniden izledikten sonra katılımcılara şu soruları yöneltin:
a) Bu kısa filmin vermek istediği mesajı aldığınıza göre, ne hissediyorsunuz?
b) Hikâyenin ana fikri nedir?
c) Sizin karşınıza çıkan somut bir zorluk var mı? Çevrenizde, yalnızlığa bağlı
gerginlik/saldırganlık yaşayan kimse tanıyor musunuz?
Süre: 25 dakika

Balážová, D. (2016). Extrémizmus sa vkráda do škôl aj na tričkách. [Erişim Tarihi: 28-02-2017]
Bağlantı: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/391514-extremizmus-sa-vkrada-do-skol-aj-natrickach/
Biháriova, I. (2011). Vývoj pravicového extrémizmu na Slovensku v rokoch 1989-2011. Bratislava:
Intenda.
British Social Attitudes: New findings reveal young people are less tolerant of religious extremists.
(2015) NatCen: Social Research that works for society. [Accesed 27-07-2017] Bağlantı:
http://www.natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2015/august/british-social-attitudes-newfindings-reveal-young-people-are-less-tolerant-of-religious-extremists/
Brnula, P. & Slobodová, L. (2015). Migranti – fakty a mýty. Sociálna prevencia, 10(2), pp. 8-9.
Chmelík, J. (1997). Extremismus. Praha: MV ČR.
La diffusione dell'estremismo politico tra i giovani: una conseguenza della crisi? Federconsumatori
Giovani.it [Erişim Tarihi: 11-05-2017] Bağlantı: http://www.federconsumatorigiovani.it/politica-esocieta/estremismo-politico-giovani.asp

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

149
49

•
Lorimer, M., Pamarico, L. (2011). The Far Right In Italy. Coesionet European Cohesion And Territories
Research Network. [Erişim Tarihi: 10-05-2017] Bağlantı:
http://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Italy%20Extremism.pdf
Public Report 2016 (2016). Security and Intelligence Agency. [Erişim Tarihi: 02-08-2017] Bağlantı:
https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2016.pdf
UN Security Council. (2015). Security Council resolution 2250. Annotated and explained. [Erişim Tarihi:
25-07-2017] Bağlantı: http://unoy.org/wp-content/uploads/2250-annotated-and-explained.pdf

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

150
50

•

11.5.1 E K 1

Sol

5

4

3

Sağ

2

1

1

2

RIDE ▪ Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkelerine İlişkin Kaynaklar
Yeni Uygulama Kaynakları

3

4

5

151
51

Ortak:
Coordinator
University of
Gloucestershire United
Kingdom
www.glos.ac.uk

CESIE
Italy
www.cesie.org

Trnava University
Slovakia
www.truni.sk

Akdeniz University
Turkey
www.akdeniz.edu.tr

Croatian youth Network
Croatia
www.mmh.hr

The European C ommission support for the production of t his publication does not constitute an
endorsement o f the contents which reflects the views only of t he authors, and t he C ommission
cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.

c e s i e
the world is only one creature

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

