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Kapanış Konferansı (çevrimiçi) CiSoTRA,  
18 Mart 2021, Perşembe
“Civil Society for social inclusion of unaccompa-
nied minors in transition to adulthood – learning 
communities for shaping transition interfaces 
(CiSoTRA)” başlıklı uluslararası konferans çevrimiçi 
ortamda ZOOM’da düzenlendi.
Konferansta paylaşılan proje çıktıları şu şekilde: Baş-
langıç çalışması, CiSoTRA modeli, derslerin ve kısa 
eğitimlerin bulunduğu e-platform. Refakatsiz küçüklerin 
yetişkinliğe geçişi ve ihtiyaçları, refakatsiz küçüklerle 
çalışanların sahip olması gereken yetkinlikler, genç 
göçmenleri destekleyebilecek sistemler konferansta 
odaklanılan başlıca konular arasında yer aldı. Ayrıca, 
12 iyi örneğin video sunumu da paylaşıldı. 
Uzmanlarla ve etkinliğin diğer katılımcılarıyla yapı-
lan tartışmalarda yerel, ulusal ve Avrupa/uluslararası 
düzeydeki CiSoTRA politika önerilerinin uygunluğu ko-
nusunda ortaklaşıldı. Bu öneriler, CiSoTRA Deklarasyo-
nunda ayrıntılı olarak paylaşıldı; konferansta ele alındı; 
bu bültende de önerilere yer verilmekte.    
Konferansın 200’ün üstünde uluslararası katılımcı-
sı oldu; mültecilerle çalışan gönüllüler ve uzmanlar, 
STK temsilcileri, bu alanda çalışan akademisyenler ve 
araştırmacılar katılımcıların büyük çoğunluğunu oluştur-
makta idi. Açış konuşmaları Malta eski Cumhurbaşkanı 
Marie-Louise Coleiro Preca ve Yaşar Üniversitesi AB 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdürü; “Türkiye-
Avrupa İlişkilerinde Göç” başlıklı Jean Monnet kürsüsü 
koordinatörü Gökay Özerim tarafından gerçekleştirildi.
Konferans hakkında detaylı bilgi için: https://cisot-
ra.eu/final-conference-cisotra-march-18-2021/
Konferans paylaşımları için: https://elearning.cisot-
ra.eu/cisotra-good-practices/

CiSoTRA deklarasyonu: 
Sosyal İçerme için Sivil Toplum – Yetişkinliğe Geçiş 
Dönemindeki Refakatsiz Küçükler

CiSoTRA Projesi ile ilgili bilgi
Proje partnerleri arasında Slovenya, İtalya, Yunanistan, 
Almanya ve Türkiye yer almaktadır.

Konsorsiyum ortaklaşa bir şekilde, erken yetişkinlik • 
dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri 
destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirdi ve 
uyguladı. Bu bağlamda gençlerin desteklenmesini; 
eğitim sistemini; yetişkin eğitimini ve istihdamı içeren 
bütüncül destek ağları oluşturulması hedeflendi.  
Başlıca faaliyet ve çıktılar şu şekilde özetlenebilir: • 
Alandaki mevcut durumu ortaya koyan başlangıç 
çalışması, ulusal seminerler, AKTS dersleri, uzmanla-
ra yönelik kısa eğitimler, refakatsiz küçüklere yönelik 
atölye çalışmaları, CiSoTRA modeli ve monograf. 
Proje sürecinde eğitim, istihdam, sosyal hizmetler, • 
sağlık ve güvenlik alanlarından 300 uzman, 200 refa-
katsiz küçük ve genç mülteci, politika alanında çalışan 
veya karar verici olan 60 uzman ve başka alanlardan 
800 paydaş ile temas edildi. 

CiSoTRA başarıları 
Hukuksal ve toplumsal çerçeveden mevcut durumu • 
ortaya koyan karşılaştırmalı çalışma ve 50’den fazla 
iyi örneğin derlenmesi.
Yetişkinliğe geçiş sürecindeki göçmenlerin içerilmesi-• 
ne yönelik bir koordinasyon modelinin geliştirilmesi.
Uzmanlara yönelik çevrimiçi eğitimlerin geliştirilmesi • 
(4 AKTS ders ve 15 kısa eğitim).
Monograf.• 
Yetişkinliğe geçiş dönemindeki refakatsiz küçüklerin • 
desteklenmesi için göçmenlere ve onlarla çalışan 
uzmanlara odaklanan öneriler.

CiSoTRA Projesi çıktıları ve sürdürülebilirliği
Proje ortakları ulusal/yerel düzeyde CiSoTRA Modeli • 
üzerine yürütülecek tartışmaları besleyeceklerdir. 
Proje ortakları çevrimiçi AKTS dersler ve kısa eğitim-• 
lerle e-platformu tanıtacak, destekleyecek ve böylelik-
le paydaşların bilgi sahibi olmasını sağlayarak farkın-
dalıklarını artıracaktır. 
Proje ortakları ileride de yetişkinliğe geçiş sürecindeki • 
refakatsiz küçükleri konu alan etkinlikler düzenleyerek 
yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürecektir.
Yüksek öğretim kurumlarında dersler ve eğitim mater-• 
yalleri geliştirilecek ve uluslararası düzeyde uygulana-
caktır. 



Proje ortağı olan kurumlar ve uzmanlar kendi ülkele-• 
rinde yetişkinliğe geçiş sürecindeki refakatsiz küçük-
lerle çalışan uzmanları proje çıktıları ve sürdürülebilir-
lik stratejisi yoluyla desteklemeyi sürdürecektir.        

Yetişkinliğe geçiş dönemindeki göçmenlerle  
çalışanlar için öneriler
Yerel düzey

Proje ortağı ülkelerin çoğunda, ulusal düzeyde çelişkili • 
politikalar söz konusu olduğu durumlarda dahi yerel 
düzeyde (örneğin belediyelerde) sorun çözme meka-
nizmaları başarılı bir şekilde işletilmiştir. Dolayısıyla, 
devletin, federal ya da yerel yapıların fonları kullanı-
larak, refakatsiz küçüklerin yetişkinliğe geçiş dönemi 
yerel düzeyde desteklenmelidir. 
Belediyeler, genç mültecilerin kurumsal, ekonomik ve • 
sosyal olarak çevreleriyle ilişkilenmelerini sağlamalı-
dır.

Ulusal düzey
Refakatsiz küçüklerin yetişkinliğe geçiş sürecini des-• 
tekleyen bütüncül bir modelin desteklenmesi.
Alanda çalışan STK’ların desteklenmesi ve fonlanma-• 
sı.

Uzmanlara yönelik eğitimler geliştirilmesi ve düzen-• 
lenmesi: Göç tüm proje ülkelerinde kültürlerarası bir 
alanın ortaya çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla, 
kültürlerarasılık bu eğitimlerin odak noktası olmalı; 
eğitimler ayrıca işbirliği ve koordinasyon konusun-
daki ve mültecilerin içinde bulundukları psiko-sosyal 
dinamikleri anlama konusundaki yetkinlikleri içermeli, 
cinsiyet rolleri ile ilgili geleneksel algının sarsılmasına 
ve dijital katılıma yer vermelidir.

Avrupa/uluslararası düzey
Refakatsiz küçüklerin korunmasına yönelik tüm ulus-• 
lararası ve Avrupa yükümlülüklerine uyulmalıdır. Ulus-
lararası göçün ve yerinden edilmiş genç mültecilerin 
gerçekliğini dikkate alan net bir göç politikası geliştiril-
melidir. Kadınların güvenli bir şekilde göç edebilmesi 
bir haktır ve bu hak sağlanmalıdır.  
Yasal statülerinden bağımsız olarak tüm gençler için • 
yasal ve güvenli çalışma koşulları eksiksiz bir şekilde 
oluşturulmalıdır.
 İyi örneklerin benimsenmesi: İyi örnekler ülkeler • 
arasında transfer edilmeli, uygulanmalı, anaakımlaştı-
rılmalı, bunun için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır. 

Deklarasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://cisot-
ra.eu/declaration/
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