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Giriş 

Kılavuz Hakkında 
Bu kılavuz, göçmenlerin ve mültecilerin uyum sürecini desteklemek için yetişkin 
gönüllüleri teşvik etmeyi amaçlayan eğitmenlere yönelik olarak geliştirilmiştir. Eğitmen 
Kılavuzu, MAV Projesi – Göçmenlerin ve mültecilerin uyum sürecini desteklemek için 
yetişkin gönüllülerin eğitimi – çerçevesinde Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ 
programı desteği ile geliştirilmiştir. Bu “Eğitmen Kılavuzu”, yetişkin eğitiminde 
eğitmenler ve mentörler için doğrudan kullanım amaçlı geliştirilmiş olup MAV Projesinin 
üç önemli fikri çıktısından biridir: 
 

(1) MAV Eğitmen Kılavuzu – metodoloji, öneriler, formatlar hakkında bilgi, 
(2) MAV Yetişkinler için Eğitim Aracı – yetişkin gönüllülerin eğitimi için eğitim 

modülleri, 
(3) MAV İletişim Aracı – göçmen ve mültecilerin uyumu için yapılan gönüllülük 

çalışmalarının daha iyi tanıtılması ve yaygınlaştırılması için öneriler.  
 
Göçmen ve mültecilerin uyum süreci, insanların yaşadığı çevrede gerçekleşmektedir. 
Devlet ve yerel kurumlar tarafından yürütülen uyum çalışmalarına ve rehberlik 
programlarına ek olarak, göçmen ve mültecilerin uyum sürecinde sivil toplum kilit rol 
oynamaktadır.  
 
Göçmenlerin ve mültecilerin uyum sürecini desteklemek için yetişkin gönüllülerin 
eğitimi projesi (bundan sonra MAV Projesi olarak anılacaktır) göçmenler ve mültecilerin 
mesleki / sosyal uyumunu desteklemek için danışmanlık veya rehberlik yapacak 
gönüllülere odaklanmaktadır. MAV Projesinin odak noktası gönüllü olarak hizmet 
vermek üzere göçmenler ve mültecilere ulaşmak, onları motive etmek ve eğitmektir. 
Başarılı gönüllülük çalışmalarının nitelik ve eğitim gerektirmesinden yola çıkmaktadır.  
 
MAV Projesi, göçmen ve mülteci gönüllüleri diğer göçmen ve mültecilere danışmanlık 
yapmak üzere motive etmekte ve eğitmektedir. Katılımcılar, eğitim programının 
uygulanması sürecinde konuyla ilgili bilgi, fikir, deneyim ve soruları paylaşarak aktif bir 
rol üstleneceklerdir.  
 
MAV Projesi, eğitmen veya danışman olarak hizmet verecek kişileri motive etmek için 
farklı motivasyon kaynakları geliştirmiştir: 
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Göçmen ve mültecilerin öğrenim sürecini destekleyen yetişin göçmen ve mülteci 
gönüllüleri motive etmek için eğitmen kılavuzu, aynı zamanda, MAV Projesinin 
çevrimiçi öğrenme aracı ve iletişim / motivasyon aracı içerecek olan fikri çıktılarından 
biridir.  
 
Göçmenler ve mültecilerin sosyal uyumunu destekleyebilmek için yetişkin eğitimi 
alanında göçmenler ve mültecilerle çalışan profesyoneller, eğitmenler ve hükümet 
yetkilileri gibi paydaşlarla iş birliği yapılacaktır. MAV Projesi, göçmenler ve mültecilerin 
uyum sürecini desteklemeyi, gönüllülük çalışmalarında göçmen ve mültecilerin uzun 
süreli katılımını sağlamayı, proje çıktılarının sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesini ve 
tüm AB üye ülkelerine uygun çıktılar sunmayı amaçlamaktadır.  
 
Başka bir deyişle, proje tüm topluma fayda sağlayan bir süreç olarak göçmenler ve 
mülteciler için sosyal uyum ve bütünleşmede kilit rol oynayan gönüllü toplulukları, 
danışman veya eğitmen olarak hizmet etmek üzere yetiştirmeye yöneliktir. Projenin 
temel amaçlarından biri, gönüllüleri eğitecek ve niteliklerini geliştirmelerine yardımcı 
olacak bir öğrenme aracı geliştirmektir. Bu temel çıktı; göç sürecinin etkili bir şekilde 
yönetilmesine katkıda bulunacak ve göçmen ve mültecilerin göç etmek ile yerleştikleri 
ülkenin işgücü piyasasına geçmelerine kadar olan süreci yönetebilmelerine yardımcı 
olacaktır. Gönüllü eğitmenler, yeni gelen göçmen ve mültecilere ev sahibi ülkelerine 
uyum sağlayabilmeleri için yardım edecek ve bu sayede uyum içerisinde yaşayan 
toplumlar yaratılmasına katkı sağlanacaktır.  
 
Sonuç olarak, bu Kılavuz, gönüllü göçmen ve mültecileri diğer göçmen ve mültecilere 
mentör olarak yetiştirebilmek için gerekli eğitim süreçlerinin temel unsurlarını 
sağlamaktadır. Bu danışmanlar, orta ve uzun vadede sosyal uyumu arttırabilmek için 
yerel göçmen ve mülteci toplulukları içerisinde çarpan etkisi yaratacaklardır.  Projeye 
katılan eğitmenler ve gönüllüler, göçmenlerin ev sahibi ülkelerdeki uyum ve topluma 
dahil olma süreçlerini olumlu yönde etkilemek için uygulamaların geliştirilmesine 

Gönüllüler 

Göçmen ve Mülteci 
Yararlanıcılar 

İş hayatında ve vatandaşlıkta 
kullanılabilecek yeni, transfer 
edilebilir becerilere sahip 
olacak kişiler 

Ev sahibi ülkenin sosyal ve çalışma 
hayatına uyum sürecinde gerekli 

destek ve kaynaklara erişecek kişiler 

Bilgi kaynaklarını 
oluşturan ve 

göçmenlerin uyumunu 
güçlendiren kişiler 

“Uzman” 
Eğitmenler 
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yardımcı olacak ve çok kültürlü ve kültürlerarası bağlamda uzlaşmayı ve mesleki 
eğitimi teşvik edeceklerdir.  
 
Kılavuzun Geliştirilmesi 
Eğitmen kılavuzunda bulunması gereken stratejileri ve içerikleri belirlemek amacıyla 
her bir MAV Proje ortağı, danışmanlar, psikologlar, göçmenler ve mültecilerin uyum 
faaliyetlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ve yetişkin eğitimi alanında çalışan 
eğitmenler gibi farklı alanlardan ulusal ve uluslararası uzmanlar belirlemiştir. 72 ulusal 
ve 20 uluslararası olmak üzere toplamda 92 uzman seçilerek, her birine planlanan 
proje çıktıları ve uygulamasını içeren bir anket iletilmiştir. Anket uygulaması 20 Aralık 
2017 ve 10 Ocak 2018 arasında gerçekleştirilmiştir.  
 
Anket, her biri belirli bir konuya odaklanan beş ayrı bölümden oluşmaktadır:  
 

1. Kılavuzun neleri hedeflemesi gerektiği üzerine odaklanan Kılavuzun amaçları;  
2. Kılavuzun öğrenme içeriklerini belirlemeyi amaçlayan Kılavuzun içeriği; 
3. Motivasyon stratejilerine odaklanarak bilgi, tecrübe ve fikir tekniklerini 

paylaşmaya yönelik Kılavuzun öğrenme stratejileri; 
4. Göçmenlerin ve gönüllü göçmenlerin beceri ve yeteneklerinin doğrulanması için 

bir sistem kurmaya yönelik olarak Kılavuzun değerlendirme sistemi;  
5. Uzmanların kılavuza yönelik diğer fikirlerini almak için Ek yorumlar. 

 
Uzman görüşlerini içeren anket sonuçlarına dayanarak, geliştirilecek Kılavuz’da 
bulunması tavsiye edilen her konu ve içeriğin, yüzde bazında önem seviyeleri 
belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. İlerleyen bölümlerde verilecek olan uzman 
görüşlerine dayalı detaylı veri analizi, bu Kılavuzun geliştirilmesinde önemli bir rol 
oynamıştır.  
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Neden MAV Eğitim Programı? 
Yetişkin eğitimi alanında deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek olan 
göçmen gönüllüler için eğitim programı, göçmen ve mültecilerin ihtiyaçları, çeşitli 
göçmen grupları arasındaki farklılıklar ve ev sahibi ülkedeki yerel toplumla etkileşimler 
dikkate alınarak geliştirilecektir. Eğitim ile ayrıca, göçmenlerin ve mültecilerin çağdaş 
bir toplumun aktif üyeleri haline getirilmesi ve bilginin bütüncül bir yaklaşımla 
aktarılması hedeflenmektedir.  
 
Eğitimin Hedefleri 
Eğitim programının ilk hedefi, MAV uzman konsültasyonundan elde edilen sonuçlara 
göre (aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi); güçlendirme, özgüven, motivasyon ve katılım 
üzerine odaklanmaktadır. Gönüllüler bu sayede faydalanıcı göçmen ve mültecilere 
enerji, istek ve farkındalık duygularını daha etkili bir biçimde aktarabileceklerdir.  
 
Bu nedenle, eğitim programının birincil hedefinin yetişkin göçmen ve mülteci 
gönüllülerin özgüveni ve motivasyonunu arttırmak olduğu söylenebilir. Yetişkin 
gönüllüler, mentörlerın yardımıyla kişisel gelişim tekniklerini öğrenecekler, bu sayede 
katılımcıların kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceklerdir. 
Gönüllüler, göçmen ve mültecilere sağlayacakları mentörlük faaliyetlerini 
kolaylaştırabilmek amacıyla eğitmenlik becerilerini de geliştireceklerdir.  
 
İkincil hedef, göçmen ve mülteci mentörlerın beceri ve yeteneklerini geliştirmeye, 
böylece göçmen ve mülteci toplulukları içinde sosyal ve profesyonel uyumu arttırmaya 
yöneliktir. Gönüllüler için eğitim, göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkelerdeki uyum ve 
topluma kazandırılma süreçlerini olumlu yönde etkilemek için iyi uygulamaları 
destekleyecektir. Göçmen ve mülteci gönüllüler, diğer göçmen ve mültecilerin kültürel, 
teknik ve eğitim alanlarında uyumunu çok kültürlü ve kültürlerarası bağlamda 
desteklemek için aracılar haline geleceklerdir. 
 
Yukarda belirtilen hedeflere ek olarak eğitmenler, gönüllülerin topluma sosyal katılımını 
destekleyecek, iletişim becerilerini, dil yeterliliklerini (ev sahibi ülkenin dilinde) ve 
girişimcilik yeteneklerini geliştirmelerine, ayrıca işgücü piyasasına uyum 
sağlayabilmeleri için stratejiler oluşturmalarına katkıda bulunacaklardır. 
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Grafik 1 
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MAV Projesi’nin Hedef Grupları 
Uzman görüşlerini içeren anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gönüllü 
olarak eğitilmek üzere üç hedef göçmen1 ve mülteci2 grubu belirlenmiştir (Grafik 2):  
 

• Göçmen ve mülteci kadınlar; aile içi şiddete karşı yasal koruma yöntemleri, 
kendilerinin ve sosyal potansiyellerinin farkına varmaları ve kadınlar için 
(özellikle bekâr anneler için) mesleki eğitimin nasıl geliştirileceği konularında 
eğitileceklerdir. Ayrıca, kültür yapılarından dolayı herhangi bir istihdam hedefi 
olmayan ve/veya şiddet/cinsel istismar mağduru kadınların sosyalleşmesi 
sağlanacaktır. 

 
• Birinci nesil göçmenler ve mülteciler; daha çok gönüllü mentörlük 

faaliyetlerinden faydalanacak olan bu grup, ev sahibi ülkenin dilini akıcı bir 
şekilde konuşabilmeleri veya ev sahibi ülkenin çalışma ortamına kendilerini 
daha iyi adapte edebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için desteklenecektir. Ancak 
bazıları mentör olabilmek için yeterli bilgi ve becerilere sahip olabilir. 

 
• İkinci nesil göçmenler ve mülteciler3: Hizmetlere erişim, medeni haklar, sosyal 

ve politik katılım, vatandaşlık ve mesleki becerilerin geliştirilmesi konularında 
destekleneceklerdir.  

 
Bu kılavuz çerçevesinde kullanılan ‘göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonu/uyumu’ 
terimi ev sahibi ülkelerinde yasal koşullarda ikamet eden ve uzun süre ikamet etmeyi 
hedefleyen göçmen ve mültecileri kapsamaktadır. MAV metodolojisi ve eğitimi, aynı 
zamanda, geçici koruma altındaki göçmen ve mülteciler için de uygundur. Ancak çoğu 
Avrupa ülkesinde bu iki grubun sınırlı ikamet hakkına sahip olduğu ve her an sınır dışı 
edilme ya da ülkeyi terk etme emrine tabi olabilecekleri belirtilmedir. Bu durum, bu 

                                            
 
 
1 Ankette belirtilen dördüncü göçmen grubu olan kimsesiz çocuklar hedef gruba dahil edilmemiştir. 
Çünkü birçok uzman, çocukların öğrenmede tamamen farklı bir yaklaşım gerektirdiği konusunda fikir 
birliğine varmıştır. Bu grup aynı zamanda, göçmen ve mültecilerin uyumunu desteklemek için gönüllü 
olarak hizmet vermek isteyen yetişkinlerin eğitimine odaklanan MAV Projesinin kapsamı ve faaliyet 
alanı dışında kalmaktadır.  
2 MAV Projesi’nde kullanılan BM Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci tanımı için bakınız: 
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-
1967-protocol.html  
3 İkinci nesil kavramı, göç eden kişilerin (birinci nesil) soyundan gelen fakat göç deneyimini kendileri 
yaşamamış olan kişiler anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ikinci nesil genellikle göç edilen ülkede 
doğmuş veya küçük yaşta ailesiyle birlikte göç etmiş veya tanımlama sınırı olarak okul yaşına erişmemiş 
kişileri ifade etmektedir. Birinci ve ikinci nesil göçmenler hakkında daha fazla bilgi için: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-
_a_statistical_overview.  

http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview


OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations 
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants  

 
 

 

- 9 - 

kişilerin orta ve uzun vadede entegrasyon için kişisel beklenti ve motivasyonlarını 
kısıtlayan bir durumdur.  
 

 
 

 
 
  

Grafik 2 
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Göçmen ve Mültecilerin Uyumunu Destekleyecek Yetişkin 
Gönüllülerin Motive Edilmesi 
 
Göçmen ve mülteci gönüllülerin katılımını teşvik etmek için, MAV Projesi ortakları 
tarafından motivasyon stratejisi geliştirilmiştir. Bu stratejinin amacı, sayısı her geçen 
gün artan göçmen ve mültecilerin harekete geçmesini sağlamak ve onların yardımıyla 
diğer göçmen ve mültecilere daha iyi destek sağlayabilmektir.   
 
Gönüllülerin motivasyonunu arttırmak için, ilk olarak, ihtiyaçlarının ve onları neyin 
motive ettiğinin farkına varılmalıdır. Bu farkındalık, motivasyon stratejileri geliştirmenin 
temelini oluşturmaktadır. Özellikle göçmen ve mültecilere yönelik gönüllülük 
konusunda geliştirilecek motivasyon stratejilerinde; iletişim, güçlendirme, maddi ve 
manevi ödüller kilit rol oynamaktadır.  
 
Proje ortakları tarafından yapılan araştırmalar, bazı göçmen ve mültecilerin gönüllülük 
çalışmalarını daha iyi bir iş bulabilmek amacıyla bir dönüm noktası olarak gördüğünü 
ortaya koymaktadır. Ayrıca belirsiz koşullar sebebiyle kendilerini sosyal hayattan 
soyutlayan kişiler için gönüllülük çalışmaları, ev sahibi ülkelerinde kendi göçmen 
toplulukları ile sosyal ilişkiler geliştirmeleri için bir faydalı bir yöntem olarak 
görülmektedir.  
 
Bir motivasyon stratejisi, göçmen ve mültecilerin karşılaştığı karmaşık durumu göz 
önünde bulundurmalıdır. Devletin sunduğu hizmetler ile genellikle çözüm 
bulunamayan; sosyal dışlanma, iletişim, kültürel uyum, istihdam olanakları için bilgiye 
erişim gibi konular göçmen ve mülteci gönüllülerin desteğiyle çözülebilmektedir.  
 
MAV Projesi ortakları, geniş çaplı araştırmalar yoluyla, göçmen ve mülteci gönüllüleri 
teşvik eden temel unsurları belirlemiştir:  
 

• Birçok göçmen ve mülteci gönüllü için temel güdüler olan sosyal, insani ve dini 
değerler; göçmen ve mülteciler, ev sahibi ülkelerinde kendilerine adil 
davranılmadığına inandıkları için adil ve doğru bir topluma ihtiyaç duymaktadır. 
Gönüllülük faaliyetlerinde bulunarak göçmen ve mültecilerin refahını 
iyileştirmeyi umut etmekte ve bu çalışmalara karşılık olarak minnet ve tanınırlık 
elde etmek istemektedirler. 
 

• Batı ülkelerinde artan ırkçılığa ve ayrımcılığa bir yanıt olarak kendi toplumlarının 
ve ülkelerinin pozitif imajını geliştirme; son yıllarda yaşanan terör saldırıları etnik 
gerginlikleri arttırarak göçmen ve mültecilere karşı olumsuz tutumları 
yaygınlaştırmıştır ve bu durum birçok göçmen ve mülteciyi özgüvenlerini 
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korumak ve ev sahibi ülkelerinde iyi karşılanmak için gönüllülük çalışmalarına 
yöneltmiştir.  
 

• Göçmen veya mülteci olarak kişisel deneyimler; Göçmen ve mülteci gönüllülerin 
ev sahibi ülkelerinde, genellikle yerel hizmetler, kültürel uygulamalar ve istihdam 
ile ilgili bilgilere sınırlı erişimden kaynaklanan sorunlu başlangıç dönemleri 
sürecinde edindikleri kişisel deneyimler; dil becerileri zayıf olan yeni göçmen 
veya mültecilere yardımcı olabilir ve gönüllüler tavsiyelerle onları 
destekleyebilirler. 
 

• Arkadaşları ve akrabaları olmadan yeni bir ülkede yaşamanın zorluklarıyla baş 
eden göçmen ve mültecilerin büyük bir çoğunluğu için, yeni ilişkiler kurmak 
güçlü bir motivasyon aracıdır. 
 

• Kişisel gelişim; göçmen ve mülteciler gönüllülük çalışmaları ile yeni beceriler 
kazanacağı için kişisel gelişim teşvik edici bir unsur olarak düşünülebilir. 
Göçmen ve mülteciler, bu faaliyetleri kendileri için gelişim fırsatı ve yeni bilgiler 
edinmek için bir aracı olarak görmelidir.  
 

• İstihdam fırsatlarının arttırılması; ev sahibi ülkelerinde işsiz olan göçmen ve 
mülteciler gönüllülük çalışmalarını iş fırsatı olarak görebilmektedir. Buna ek 
olarak, göçmen ve mülteciler tarafından yürütülen gönüllülük çalışmaları, işgücü 
piyasasında karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığı azaltmaya yardımcı olabilir. 
 

Yukarıda belirtilen maddeler, eğitmenler tarafından uygulanacak herhangi bir 
motivasyon stratejisinde izlenmesi gereken teknikleri işaret etmektedir: 
 

• Gönüllülüğün nasıl yardımcı olabileceğini ve sonucun ne olacağı konusunda 
farkındalık yaratmak; eğitmenleri gönüllülük çalışmaları ile göçmen ve 
mültecilere nasıl faydalı olabileceklerini açıklayarak bu çalışmalara katılmalarını 
istemelidir. 
 

• Gönüllü eğitmenler, geçmiş tecrübelerine dayanan temel motivasyonları 
ileterek, örneklerle göçmen ve mültecileri cesaretlendirmeli ve bunların 
kendilerini daha iyi hissetmelerine, kendi toplumları içerisinde yeni ilişkiler 
kurmalarına veya iş bulmak için beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine nasıl 
yardımcı olacağını açıklamalıdır. 
 

• Göçmen ve mültecilerin gönüllülük çalışmalarına olan motivasyonunu korumak 
için iyi iletişim kurmak ve sürdürmek; eğitmenler gönüllülerle onlardan 
beklenenleri anladıklarından emin olarak iletişim kurmalıdır ve aynı zamanda 



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations  
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants 

 
 
 

- 12 - 
 

göçmen ve mültecilerin ihtiyaç ve beklentilerini dinlemeyi unutmamalıdır. Ayrıca 
gönüllülerin rahat iletişim kurabilmeleri için eğitmenler her zaman ulaşılabilir 
olmalıdır.  
 

• Başarı hikâyeleri ile onlara ilham vermek; proje ortak ülkelerinden derlenen 
örnek başarı hikâyeleri bu kılavuzun iyi uygulamalar bölümünde bulunabilir. 
 

• Uzun süreli yoğun bir çalışmanın ürünü olarak neleri başarabileceklerini ve 
yaratabilecekleri farkı onlara anlatmak; eğitmeler gönüllülüklerin projelerindeki 
ilerlemeleri özetlemek ve değerlendirmek için toplantılar düzenlemeli, 
yarattıkları farkı görmelerini sağlamalı ve yeri geldiğinde onları takdir etmelidir. 
 

• Gönüllülere yeni deneyimler sunarak ev sahibi ülkelerindeki yeni iş 
arayışlarında yardımcı olabilecek beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak; 
eğitmenler gönüllülere mümkün olduğunca mevcut bilgi ve tecrübelerine 
dayanarak eğitim vermelidir. Ayrıca MAV Projesi’nin mesleki gelişimlerine nasıl 
yardımcı olabileceği konusunda onları bilgilendirmelidir. 
 

• Gönüllülerin hem bireysel hem de topluluk olarak diğer gönüllüler ve ev sahibi 
ülke yetkilileri ile irtibat kurmaları için destek vererek sosyal anlamda 
tanınmalarını ve bağlantı kurmalarını sağlamak; gönüllüleri ve yeni gelen 
göçmen ve mültecileri topluma daha iyi entegre edebilmek için bu tür faaliyetler 
önem arz etmektedir. Eğitmenler, daha geniş bir etki yaratmak için gönüllülerin 
çalışmalarını duyurmak ve aidiyet duygularını güçlendirmek amacıyla sosyal 
medya kanallarından faydalanabilirler.  
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Eğitmenler için MAV Eğitimine Hazırlık 
 
Bu bölümde, göçmen ve mültecilerin uyumunu desteklenmesi için yetişkin gönüllülere 
yönelik geliştirilecek eğitim yapısını şekillendirmek üzere, öğrenme süreçleri ve 
faaliyetler açıklanacaktır.  
 
Eğitmenler hem kişisel deneyimleri hem de eğitim veya mesleki tecrübeleri aracılığıyla 
geliştirdikleri becerileri gönüllülere aktaracaktır. Kılavuzun bu bölümü, gönüllülere ve 
dolayısıyla göçmen ve mültecilere, aktarılması gereken bilgi ve beceriler konusunda 
eğitmenler için önemli bilgiler sağlamaktadır. Modüller halinde hazırlanan öğrenme 
içeriklerine MAV Yetişkinler için Öğrenme Aracı’ndan erişilebilmektedir.  
 
Gönüllülerin sahip olması gereken bilgiler nelerdir? 
Kılavuzda detayları verilen eğitim içeriği, bilişsel ve üstbilişsel olmak üzere iki 
kategoriye ayrılmaktadır. Birinci kategoride, bilgi sınıfı, bilgilendirme amacı güdecek ve 
öğrenme araçlarının eğitmenlerden gönüllülere aktarılmasını amaçlayacaktır. Bu 
bölüm, Gönüllüler neyi bilmelidir? Veya Gönüllüler neyin farkında olmalıdır? sorularını 
cevaplayacak ve aşağıda belirtilen unsurları içerecektir:  
 

• Bilişsel yöntemler, eğitmenler tarafından gönüllülere ve dolayısıyla yeni nesil 
göçmen ve mültecilere, ev sahibi ülkelerinde sağlanan sosyal ve profesyonel 
hizmetler hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. 
 

• Tüm ortak ülkelerde göçün tarihsel ve mevcut durumunun analizi dahil olmak 
üzere, göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkelerinde durumsal analizi. Bu analiz; 
işgücü piyasalarına katılım politikaları, ev sahibi ülkedeki göç kavramı, göçmen 
ve mültecilerin vatandaşlık statüsü edinme prosedürleri ve ev sahibi ülkedeki 
göç limitleri dolayısıyla potansiyel sınırlamaları içermektedir. 

 
• Göçmen ve mültecilerin sorunları ve ev sahibi ülkede entegrasyon hakkında 

bilinmesi gerekenler. Göçmen ve mültecilerin, farklı göçmen/mülteci toplulukları 
veya yerel halk arasında çıkabilecek uyuşmazlıklardan ve çatışmalar hakkında 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
 

• Olası ortaklıkların (mülteci-yerel) avantajları ve dezavantajları da dahil olmak 
üzere çalışma politikaları hakkında bilgiler. 
 

• Ev sahibi ülkelerde uyum, göç ve iltica ile ilgili mevzuat hakkında bilgiler. 
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• Ulusal yeterlilikler, mesleki programlar, işgücü piyasasına erişim ve niteliklerin 
ev sahibi ülkenin işgücü piyasasına uyarlanması hakkında bilgiler.  

• Ulusal sigorta numarası alma ve banka hesabı açma konularında destek. 
• Uygun konaklama imkânı bulmalarına destek; örneğin, yeni nesil göçmen ve 

mültecilere yerel konut piyasasına ve barınma imkânlarına erişim konusunda 
bilgi sağlama. 

• Sağlık ve hastanelere erişim konusunda bilgilendirme. 
 
(Grafik 3’e bakınız).  
 
 

 

 
 
 
İkinci alt bölüm, Gönüllüler MAV deneyimi süresince ne tür yetenekler edinmeli? 
Sorusuna cevap vermeyi amaçlamakta ve projenin sonunda gönüllülerin hâkim olması 
gereken bilgilere, yeteneklere ve uzmanlıklara odaklanmaktadır. Bunlar aşağıda 
verilmektedir (Grafik 4’e bakınız): 
 

• Çoklu görev (multitasking) yeteneklerini geliştiren mikro girişimcilik için 
teknikler ve temel araçlar (sonraki bölüme bakınız); 
 

Grafik 3 
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• Eğitmenler tarafından, gönüllülere ev sahibi ülkenin sağlık merkezleri, 
istihdam hizmetleri ve çalışma sistemine hâkim olmaları için sağlanan 
yöntemler ve araçlar;  

• Dil ve yurttaşlık becerileri 
 

 
 

 
 

• Ev sahibi ülkenin yerel halkı ile sosyal uyum sağlama yolları hakkında 
stratejiler; 

• Gönüllülerin iletişim ve bilgi iletişim teknolojileri hakkında becerilerinin 
geliştirilmesi; 

• Gönüllülerin grupları yönetme ve motive etme konularında becerilerinin 
geliştirilmesi;  

• Gönüllülerin, ev sahibi ülkedeki yerel dili ve İngilizceyi öğrenirken göçmen 
ve mültecilere destek olmaları için yönlendirilmesi; 

• Gönüllülerin diğer göçmen ve mültecilerle diyalog kurarak sohbet arkadaşı 
olduğu sınıflar oluşturulması, böylece yeni gelenlerin dil eğitimi yoluyla 
iletişim becerilerinin güçlendirilmesi; 

• Ev sahibi ülkedeki yetkili makamlar ile iletişim kurma yöntemleri.    

Grafik 4 
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MAV Metodolojisi 

Önerilen Metodoloji ve Öğrenme Stratejileri 
MAV Projesi kapsamında yetişkin gönüllüler için bir pilot öğrenme aracı oluşturacaktır. 
Eğitim, örgün eğitim ilke ve yöntemlerini kullanacak ve motivasyon stratejilerine 
odaklanacaktır. Katılımcılar, program süresince eğitim, deneyim, fikir ve projenin 
hedefleri ile ilişkili sorularını paylaşarak aktif bir rol üstleneceklerdir. Teori ve pratik 
arasındaki dengeyi sağlayabilmek için çalışma yöntemleri çeşitli ve etkileşimli şekilde 
tasarlanacaktır. 
Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak, eğitmenler tarafından izlenecek öğrenme 
stratejileri, bütüncül ve örgün eğitim yaklaşımına dayalı olarak aşağıdaki farklı unsurları 
içermelidir:  
 

• Gruplar içerisinde kaynakların paylaşılması ve akran (yaşıt) eğitiminin tercih 
edilmesi; 

• Projeye katılan her ülke yapısının daha iyi anlaşılması için, içerikle ilgili kültürel 
çerçevenin kullanılması; 

• Gönüllülerin motivasyonunu artırmak için hem zihinsel hem de duygusal 
yaklaşım içeren tekniklerin kullanılması; 

• Göçmen ve mülteci dernekleri ile iletişime geçilerek projeye katılımlarının 
sağlanması.  
 

Eğitmenler, projenin gönüllülük çalışmalarını ücretsiz çalışma olarak değil aktif bir 
vatandaşlık aracı olarak teşvik ettiğinin iyi anlaşılmasını sağlayacaktır (Grafik 6’ya 
bakınız). 
 
OED Yaklaşımı İçeren Eğitim Pedagojisi 
MAV Projesi, öğrenme stratejilerinin yanı sıra, eğitmenlerin ve gönüllü göçmen ve 
mültecilerin pedagojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetişkin eğitiminde bütüncül bir 
yaklaşım olarak OED (Outreach, Empowerment and Diversity; Sosyal Yardım, 
Güçlendirme ve Çeşitlilik) Yaklaşımı’ndan ilham almaktadır. 
OED metodolojisi, göçmenler ve mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik yetişkin 
eğitimi ve öğretimini desteklemek amacıyla oluşturulmuş yöntem ve ilkeler 
içermektedir. Bu metodoloji, araştırma ve tecrübelere dayanan uygulamalar ve araçlar 
sunmaktadır. OED’in öncelikli hedefleri: 
 

• Eğitmenlerin sosyal fırsatlardan yararlanamayan ötekileştirilmiş / marjinal 
katılımcıları destekleyecek daha kapsamlı ve katılımcı stratejiler kullanmaya 
teşvik edilmesi; 
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• Gönüllülerin, katılımcı ilgi ve beklentilerini kayıt altına alma ve izleme 
konusunda bir sistem geliştirebilmeleri için çoklu bir yaklaşım izlemelerine 
destek olunması. 
 

OED metodolojisi özellikle marjinal gruplar ve bireylerle çalışan yetişkin eğitimciler için 
uygundur. Bu metodoloji, EAEA (Avrupa Yetişkin Eğitimi Birliği) tarafından 
tasarlanmıştır ve akran öğrenimi için denenmiş ve test edilmiş bir yaklaşım 
içermektedir. Bu yapı, yeni nesil göçmenler ve mülteciler arasında farkındalık ve aktif 
vatandaşlık tutumları oluşturmayı amaçlayan politikalar lehine uygulanabilir. OED, 
özelleştirilmiş bir bilgi aracı değil, hümanist yaklaşımdan esinlenerek dezavantajlı 
bireylerin eğitimini destekleyen açık ve erişilebilir bir araçtır. 
OED yaklaşımı için öğrenme süreci, yalnızca bilgi depolama eylemi değil, aktif 
vatandaşlık eyleminin bir parçasıdır. Bu nedenle, öğrenme süreci, göçmen ve 
mültecilerin ev sahibi ülkelerindeki günlük yaşam tecrübelerini ve yaşadıkları zorlukları 
da içermelidir. “Aktif vatandaşlık” için öğrenme, temel dil becerileri ve mesleki eğitim 
arasındaki öğrenme sürecinin dinamik bir parçası olarak düşünülebilir: Toplumdaki 
bireysel ve kolektif eyleme bağlı bilgi, tutum ve becerilerin gelişimini içermektedir. OED 
öğrenme sürecinin önemli faktörleri: 
 

• Özgüven, 
• İnsan haklarına dayalı demokratik değerler, 
• Kişisel haklar ve sorumluluklar hakkında bilgi, 
• Toplumdaki kurumlar ve yapılar hakkında bilgi,  
• Bilgiyi bulma ve değerlendirme yeteneği, 
• Kritik düşünme yeteneği 
• İletişim kurma yeteneği, 
• Organize olma yeteneği, 
• Nerede güç kullanıldığı ve etkileme yöntemlerini belirleme yeteneği. 
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Uyuma Yönelik Motivasyon- Özgüvenden Girişimciliğe 

Uyum çok aşamalı bir süreçtir. Göçmen ve mülteciler bu sürece ev sahibi ülkelerinin 
dilini öğrenerek başlayabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni arkadaşlar edinebilir, 
sosyal aktivitelere katılabilir, işgücü piyasasına erişebilir ve -sonrasında- yeni 
ülkelerinde politik süreçlere aktif katılım sağlayabilirler. Yeni girişim (start-up) veya 
küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) olarak kendi işletmelerini kurmak daha zorlu bir 
süreçtir. Göçmen ve mültecilerin “bunu başarmak için” özgüven ve özsaygıya dayalı 
olarak göçmen girişimciliğine hazırlanması, onları destekleyecek gönüllüler için en 
zorlu aşamalardan biridir, ancak bu aynı zamanda en değerli adımlardan ve 
deneyimlerden biri de olabilir.  

Gönüllülere göçmen girişimciliğini geliştirme yöntemlerini açıklamak isteyen eğitmenler 
bunun karmaşık bir süreç olduğunun farkında olmalıdır. Bu seçenek, kendi ülkelerinde 
kendi işlerini yapan ve dolayısıyla girişimcilik tecrübesine sahip olan göçmen ve 
mülteciler için ve ayrıca, bir iş fikrini girişim projesine dönüştürebilecek yetenekte olan 
genç yaratıcı göçmen ve mülteciler için de uygun olabilir.  

MAV Yetişkinler için öğrenme aracı göçmen girişimciliği ile ilgili bölümleri içermektedir. 
Göçmenlerin uyumu konusunda gönüllüleri destekleyen eğitmenler, onlara 
karşılaştıkları zorlukları aşabilmek için girişimci bir tutum kullanmanın uygun 
olabileceğini açıklamaları faydalı olabilir, çünkü girişimcilerin iş kurarken gösterdiği 

Grafik 5 
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çaba buna iyi bir örnek olabilir.  Ancak, bu yaklaşımın tüm göçmen ve mülteciler için 
uygun olmadığı ve motivasyon, özsaygı ve uyum seviyesine bağlı olarak kullanılması 
gereği dikkate alınmalıdır.  
 
Girişimcilik, fırsatlardan yararlanma ve bunları kendini gerçekleştirme aracı olarak 
kullanma konuları ile ilgilenir. Bu Kılavuzda girişimcilik, çeşitli eğitim ve deneyimlere 
sahip bireyler için önemli olabilecek bir yetkinlik olarak kabul edilmektedir. Eğitmenler 
girişimcilik davranışını katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla aktarabilirler. Girişimcilik 
alanında kendini geliştirme konusunun amacı, olumlu yaklaşım ve daha iyi yaşam için 
harekete geçme konusunda göçmen ve mültecilere açık ve anlaşılabilir talimatlar 
iletmeleri konusunda eğitmenlere ve gönüllülere yardımcı olmaktır. Gönüllüler bu 
yaklaşımla, göçmen ve mültecilerin kendilerini daha iyi tanımasına ve kendi işini kurma 
veya başka seçenekleri değerlendirme konusunda daha mantıklı kararlar almalarına 
yardımcı olabilirler. 
 
Bu konular, ev sahibi ülkede yeni bir hayatı etkin şekilde kurmaya yönlendirse de, 
göçmen ve mülteciler bu süreçte yaşayabilecekleri zorlukların farkında olmalıdırlar. Bu 
nedenle, eğitmenler gönüllüler için göçmen ve mültecilerin bu zorlu süreçte uyumunu 
kolaylaştıracak bilgi ve tavsiyelerden oluşan faydalı bir öğrenme aracı sunacaklardır.  
 
Eğitmenlerin gönüllüleri fikir geliştirme konusunda eğitmeleri, göçmen ve mültecilerin 
uyumunu ve/veya girişimcilik süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir. Yeni fikirler 
geliştirmek için; 
 

• Sahip olunan güçlü ve zayıf yönleri, bilgi ve becerileri değerlendirebilmek ve 
kullanabilmek; 

• Gelişim potansiyeline sahip bir fikir belirlemek; 
• Yüksek oranda büyüme potansiyeline sahip bir pazar belirlemek; 
• Diğer gönüllülere ve göçmen / mülteciler ile beyin fırtınası yaparak fikri 

netleştirmek gerekir.  
 

Bu eylemler gerçekleştirildikten sonra, eğitmenler ve gönüllüler kişisel gelişim için en 
faydalı görünen fikri seçebilirler.  
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Değerlendirme ve Yeterlilik Sistemi 
Uzmanlar, standart modellere dayanan yeterlilik sertifikaları ile eğitim yöntemlerini 
desteklemek için kullanılabilecek krediler ve sertifikalar vererek gönüllülerin ve göçmen 
/ mültecilerin becerilerinin onaylanması için bir yeterlilik sistemi kurulması gerektiğini 
belirtmiştir (Grafik 6’ya bakınız). Bu sertifikalar proje ülkeleri dışında da, ulusal düzeyde 
ve Avrupa düzeyinde tanınacaktır. Yeterlilik sertifikasyonu aşağıdaki göstergeleri 
içerecektir:  
 

• Eğitim geçmişi (ilk ve orta öğretim, üniversite, mesleki eğitim); 
• Mesleki deneyimler (sektör, süre, sertifikalar); 
• Ev sahibi ülkenin dil bilgisi, İngilizce dil bilgisi, ICT uzmanlığı. 

 
MAV ortakları ve eğitmenleri, göçmen ve mültecilerin öğrenme modellerini tanımlamak, 
belgelemek, değerlendirmek ve sertifikalandırmak için bir sistem kurmak üzere, kaynak 
olarak Yaygın Öğrenmenin Geçerliliği için Avrupa Kılavuzu’nu (The European 
Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning) kullanabilir. Bu kılavuz, 
uygulama koşullarını açıklığa kavuşturmak ve bireylerin katıldığı eğitimlerde, öğrenme 
hedefleri doğrultusunda elde ettiği becerileri vurgulamak için CEDEFOP (Avrupa 
Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi) tarafından geliştirilmiştir.  
 
Kılavuzun amacı, bireylerin (projemizde gönüllülerin ve göçmen / mültecilerin) örgün 
eğitim dışında; iş yerinde, evde veya gönüllü çalışmalarda edindikleri bilgi, beceri ve 
yeterliliklerin değerini ve görünürlüğünü arttırmaktır4. Temel amaç, kariyerlerini 
desteklemek ve yaşam kalitelerini arttırmak için yeni beceriler kazanırken belirli sayıda 
öğrenci ve çalışanı desteklemektir.  
  

                                            
 
 
4 Yaygın eğitim faaliyetlerinin tanınması için CEDEFOP sistemi konusunda faydalı bağlantılar: 

- Örgün öğrenmenin geçerliliği için Avrupa kılavuzu, 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 

- Örgün öğrenmenin onaylanması,  
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-
informal-learning/european-inventory 

- Örgün öğrenmenin onaylanması için Avrupa veritabanı, 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-
database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
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Ortak Ülkelerdeki İyi Uygulamaların Özeti 
Bu Kılavuz, yetişkin gönüllülerin yardımıyla göçmen ve mültecilerin uyum sürecini 
desteklemek için eylem ve stratejilerin geliştirilmesinde net bir çerçeve sağlamak 
amacıyla, motivasyon stratejisine ve öğrenme metodolojisine ek olarak, ortak 
ülkelerdeki göçmen / mültecilerin ve ev sahibi toplumların uyumunu ve bir arada 
yaşamalarını destekleyen iyi uygulama örneklerini de özetlemektedir.  
 
Öncelikle, MAV Projesinde yer alan her ortak kurum, geçmiş ve günümüz hakkında 
net bir görüşe ve bilgiye sahip olmalı ve mümkünse toplumlarındaki göçmen ve mülteci 
gelişmelerinin gelecekteki durumunu da öngörebilmelidir.  
 
Göçmen ve mülteci gönüllülerin ve dolayısıyla göçmen ve mültecilerin eğitmenleri 
olacak katılımcılar, ev sahibi ülkedeki göçmen koşulları hakkında bilgi sahibi olmalı ve 
gönüllülere o ülkedeki göçmen topluluklarının etnik çevreleri hakkında bilgi vermelidir. 
Ayrıca, gönüllüler göçmen ve mültecilere farklı göçmen toplulukları veya göçmenlerle 
yerliler arasında çıkabilecek çatışmalar ve uyuşmazlıklar hakkında bilgi vermelidir. Bu 
temel ama önemli analizler ve eylemler olmadan uyum hedefleyen bir projenin 
başarısız olması kaçınılmazdır. 
 
Eğitmenler ve gönüllüler ev sahibi ülkede sosyo-ekonomik göç tarihini tam olarak 
anladıklarında, gönüllüler tarafından uygulanacak başarılı uyum süreçleri için gereken 
faktörleri de belirleyebileceklerdir. Ortak ülkelerdeki başarılı uyum örneklerinin analizi 
ve şematiği ile MAV Projesinde başarılı olabilecek uygulamalar aşağıda 
özetlenmektedir:  
 

• Ev sahibi ülkenin dilinin öğrenilmesi göçmen ve mülteciler için çok önemlidir; 
yetersiz dil becerisi bilgi ve hizmetlere erişime, ihtiyaçları ifade etmeye, sosyal 
ilişkiler kurmaya ve yerel toplumun bir parçası olarak hissetmeye engel 
olmaktadır. Akıcı İngilizce bilgisi de önem taşımaktadır (İngiltere’de bulunan 
MAV ortağı tarafından önerildiği gibi, bakınız Ek 4) 
 

• Gönüllüler, göçmen ve mültecilere yerel dili ve İngilizceyi öğreterek yardımcı 
olabilir; gönüllüler, göçmen ve mültecilere okuma ve konuşma dersleri vererek 
verimliliği arttırmak ve iletişim ve istihdam fırsatları yaratabilmek için ev sahibi 
ülkenin dilini öğrenmelerinde destek vermelidir; 

 
• Sığınma talebinde bulunan göçmenler veya mülteciler genellikle oturma izni ve 

sığınma hakkı ile ilgili yeterli bilgiye sahip değillerdir. Gönüllüler, göçmen ve 
mültecilere ilgili belge işlemlerini tamamlarında yardımcı olmaları ve resmi 
kurumlarla iletişim kurarken yanlarında bulunmaları konusunda 
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yönlendirilmelidir (Ek 4’te görüldüğü gibi, Arrival Aid – Gönüllülük ve Yasal&İdari 
Yardım); 

 
• Gönüllüler, göçmen ve mültecilerin resmi işlemlerini gerçekleştirmelerine destek 

olacaktır; idari süreçlerde verilen desteğin etkili olabilmesi için hazırlık 
toplantıları, görüşmelere refakat etme ve takip etme gibi faaliyetler 
gerçekleştirilmelidir (KISA veya Kıbrıs Göçmen Bilgi Merkezi MIC’in 
deneyimleri, bakınız Ek 4); 

 
• MAV danışmanları ve mentörleri gönüllülerin ev sahibi ülkelerdeki uyum, göç, 

iltica hukuku, yasal düzenlemeler ve prosedürler hakkında bilgi edinmeleri için 
eğitim vermelidir; bu sayede gönüllüler, göçmen ve mültecilere kamu ve 
göçmen hizmetleri ve bürokratik hizmetler sunan kurumlar ile iletişime geçerken 
yardımcı olabilecektir. Örneğin, yerel kurumlarda onlara eşlik edebilir, resmi 
formları doldurmalarına ve yazışmalara cevap vermelerine için yardımcı 
olabilirler (Romanya’da sığınmacılar için yardım ve kapsamlı hizmetler, Ek 4); 

 
• Bir önceki konuyla ilgili olarak, yeterli desteği alamayan/karşılayamayanlar için, 

ev sahibi ülkenin hukuki çerçevesi kapsamında göçmen ve mülteci haklarına 
yönelik gönüllülerin göçmen ve mültecilere sağlayabilecekleri bilgi kaynakları 
mevcuttur. (Göçmen ve mülteci haklarını savunma hareketi, Ek 4); 

 
• Gönüllüler, göçmen ve mültecilerin yerel ve bölgesel işgücü piyasasına daha 

iyi erişebilmelerine yardımcı olmak üzere eğitilmelidir; gönüllüler aynı zamanda 
ulusal işgücü piyasasına erişim konusunda da destek olabilmelidir 
(Integrationslotsen by Südwestmetall, Ek 4); 
 

• Gönüllüler, göçmenler için iş ve işçi bulma kurumları ile iletişime geçebilir, 
yeterlilik programları hakkında bilgi verebilir, niteliklerinin ev sahibi ülkenin 
çalışma ortamına uyarlanmasında ve sigorta numaraları ve banka hesapları 
alınmasında yardımcı olabilirler. Göçmen ve mültecilerin yerel işgücü 
piyasasına entegrasyonu, kendini gerçekleştirme ve kişisel gelişim için, insani 
yardımlara bağımlı kalmama ve dolayısıyla bağımsızlık için ön koşuldur (Bir BM 
Gönüllüsünün Hikayesi Cansu Güngör, Ek 4); 

 
• Barınma sorununa yönelik olarak göçmen ve mültecilerin pek çok engelle 

karşılaştığı dikkate alınmalıdır; gönüllüler, göçmen ve mültecilere barınma 
imkânı bulmalarında yardımcı olmalıdır. Barınma evlerine ve yerel konut 
piyasasına erişim için bilgi sağlayabilirler (Kuzey İngiltere’deki Deneyimler veya 
Omnes Derneği Yunanistan Ek 4);  
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• Eğitmenler ve gönüllüler, göçmen ve mültecileri konut piyasasının yalnızca 
belirli bölümlerine yoğunlaştıracak faktörleri teşvik etmemelidir (örneğin düşük 
ücretli kiralık özel konut) çünkü bu tutum sosyal konut piyasası üzerinde 
olumsuz etkiler yaratır ve beraberinde birçok uyum sorunu getirir;   

 
• Gönüllüler, yeni nesil göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkelerde sağlık 

hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yardımcı olabilir; ayrıca doktor ziyaretleri, 
muayeneler, jinekolojik muayeneler, aşı programları, diş bakımı ve psikolojik 
destekler gibi sağlıkla ilgili konularda göçmen ve mültecileri takip edebilirler;  

 
• Göçmen ve mülteciler ev sahibi ülkelerinde ve o ülkede kendi toplulukları 

içerisinde bir sosyal iletişim ağı kurmak için gönüllüler tarafından desteklenebilir; 
göçmen ve mülteciler yerel veya göçmen derneklerine kayıt olmaları için teşvik 
edilmelidir (Ehrenamt von Migranten für Migranten veya Giving Something Back 
to BerlinEk 4). 

 
Yukarıda açıklanan tüm uygulamaların başarısı, MAV ortak ülkelerinde test edilmiştir. 
Şimdi, farklı yönleri yeni kapsayıcı bir vizyonda bir araya getirecek bütüncül bir strateji 
ile hayata geçirmenin zamanıdır. Bu vizyon, geleneksel yaklaşımları inovatif 
motivasyon ve rehberlik araçları ile birleştirerek, gönüllülerin desteğiyle göçmen ve 
mültecilerin ilgisini üst seviyede tutmak için bütüncül bir öğrenme paketi sunacaktır.  
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Sonuçlar 
Bu Kılavuz, MAV Yetişkinler İçin Öğrenme Aracı kapsamında geliştirilecek eğitimin 
amaçlarını tanımlamakta ve temel hedef grupları (örneğin; göçmen ve mülteci kadınlar, 
bazı birinci nesil ve öncelikli olarak ikinci nesil göçmenler) belirlemektedir. Ev sahibi 
topluluklar ve diğer göçmen/mülteci gruplarla daha iyi sosyal ilişkiler kurabilmek için 
faydalı bir yöntem olarak gönüllülüğü destekleyen motivasyon stratejisini 
açıklamaktadır.   
 
Eğitmenler için MAV Eğitimine Hazırlık bölümü göçmen ve mültecilerin uyum sürecini 
desteklemek için öğrenme süreçleri ve eylem politikalarını detaylı olarak açıklamakta 
ve iki alt kategoriye ayrılmaktadır: Birincisi gönüllülere ve göçmen / mültecilere 
iletilmesi gereken bilgiler üzerine yoğunlaşmakta, ikincisi ise gönüllülerin edinmesi 
gereken becerileri ele almaktadır.  
 
Projeye ilham veren metodoloji, yetişkin gönüllüler için bütüncül bir öğrenme programı 
ile harmanlanmış Yaygın Öğrenme İlkeleri ve OED yaklaşımı temeline dayanan bir 
öğrenme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje sonucunda, standart modellere 
uygun yeterlilik sertifikasyon sistemi ile gönüllülerin ve göçmen / mültecilerin 
becerilerinin onaylanması için bir metodoloji geliştirilecektir.  
 
MAV Projesi, bu eylemler ve yöntemler ile, katılımcılara teknik bilgiler, sosyal beceriler, 
yaygın eğitim ve dil eğitimi gibi konularda destek vererek gönüllülerin de çarpan etkisi 
yaratması ile göçmen ve mülteci uyumunda başarının artmasını sağlayacaktır. 
Böylece, diğer uyum projeleri için referans olma şansı elde ederek, hedeflenen 
sonuçların da ötesinde projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.  
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Ekler 

Ek 1- Karşılaştırmalı Uzman Konsültasyonu Verilerinin Sorulara Göre 
Değerlendirilmesi  

 
Kılavuzun Genel Hedefleri  
 
Ulusal ve uluslararası uzmanlara göre, %83 oranında çok uygun olarak 
değerlendirilmiştir, Kılavuzun en önemli genel hedefi eğitmenlerin yeterliliklerini 
geliştirmek olmalıdır. Böylece yerel göçmen ve mülteci topluluklarında orta ve uzun 
vadede sosyal ve profesyonel uyumu arttırmak için çarpan etkisi yaratarak fayda 
sağlayacaklardır. İkincisi, göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkelerdeki uyum ve 
topluma katılımını olumlu yönde etkilemek için uzmanların yüzde 78’i tarafından çok 
önemli olarak görülen iyi uygulamaların geliştirilmesidir. Üçüncüsü, uzmanların yüzde 
72’si tarafından çok önemli olarak görülen göçmen ve mülteci gönüllülerin kültürel, 
teknik ve mesleki eğitiminin çok-kültürlü ve kültürlerarası bağlamda 
gerçekleştirilmesidir.  
 
Uzmanlar tarafından belirlenen diğer genel hedefler: Gönüllülerin sosyal katılımının 
desteklenmesi, iletişim becerilerinin ve ev sahibi ülkenin dilinde yetkinliklerin 
geliştirilmesi, yönetsel becerilerin geliştirilmesi, işgücü piyasasına uyum sağlayabilmek 
için açık stratejilerin belirlenmesidir.  
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Özel Hedefler 

Göçmen ve mülteci gönüllülerin güçlendirilmesi, özgüvenleri ve motivasyonlarının 
arttırılması ve rollerinin toplumsal önemi hakkında bilinçlendirilmesi konusu, 
uzmanların yüzde 82’si tarafından çok uygun olarak belirtilmiştir (yüzde 15’i uygun 
olarak işaretlemiş, kalan yüzde 3 yanıt vermemiştir). İkinci öncelik olarak, göçmen 
gönüllülerin öğrenme süreçleri ve motivasyon tekniklerinin yapısı hakkında 
farkındalıklarının arttırılması uzmanların yüzde 58’i tarafından çok uygun görülmüştür 
(yüzde 35’i uygun, yüzde 2’si uygun değil olarak işaretlemiş ve kalan yüzde 5 yanıt 
vermemiştir). 

Uzmanlar tarafından belirlenen diğer özel hedefler: Kültürler ve sosyal sistemler 
arasındaki farklılıkların anlaşılması, hedef grubu motive etmek için somut bakış açıları 
sunulması ve pratik uygulamalar içeren bilgiler verilmesidir.  
 
  

Grafik 1 
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Kılavuzun İçeriği 
 
Göçmen ve mülteci gönüllülerin diğer göçmen ve mültecilerin öğrenmelerini 
desteklemek için eğitilmesi, yabancıların haklarını ve toplumda tanınmasını 
desteklemeye yönelik politikaları ve ev sahibi topluma etkin katılımını yansıtmayı 
gerektirmektedir. Bu nedenle uzmanlara göre Kılavuz aşağıda belirtilen maddeleri 
içermelidir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 2 
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Ev sahibi ülkelerde göçmen ve mülteciler için verilen sosyal ve profesyonel hizmetlerin 
incelenmesi, uzmanların yüzde 85’i tarafından çok uygun olarak görülmüştür ve bu 
bölüm aşağıda verilen maddelerden oluşmalıdır:  
 

1. Bilgi merkezleri ve sağlık hizmetleri, uzmanların yüzde 95’i tarafından çok 
uygun görülmüştür;  

2. Göçmen ve mülteciler için istihdam hizmetleri ve ev sahibi ülkenin çalışma 
sistemi hakkında bilgi, uzmanların yüzde 90’ı tarafından çok uygun 
görülmüştür; 

3. Yasal destek hizmetleri, uzmanların yüzde 87’si tarafından çok uygun 
görülmüştür;  

4. Göçmen ve mülteciler için dil eğitimi ve sivil eğitim hizmetleri, uzmanların 
yüzde 83’ü tarafından çok uygun görülmüştür; 

5. Diğer hizmetler: Staj ayarlanması ve mesleki oryantasyon, sosyal uyum için 
kültürel hizmetler ve ev sahibi ülkenin yerel topluluklarında sosyal olarak 
bütünleşmenin yolları hakkında bilgiler sağlanması. 

  

Grafik 3 
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Grafik 4 
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Göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkelerinde durumsal analizi, 5 numaralı grafikte 
görüldüğü gibi uzmanların yüzde 55’i tarafından çok uygun görülmüştür ve bu bölüm 
aşağıda verilen maddelerden oluşmaktadır:  
 

1. Sosyal politikalar ve işgücü piyasasındaki aktif katılım politikaları, uzmanların 
yüzde 72’si tarafından çok uygun görülmüştür; 

2. Ev sahibi ülkedeki göç kavramı, uzmanların yüzde 60’ı tarafından çok uygun 
görülmüştür; 

3. Göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkede vatandaşlık statüsüne erişimi, 
uzmanların yüzde 51’i tarafından çok uygun görülmüştür; 

4. Uzmanlara göre, yukarıda belirtilen analizlere ev sahibi ülkede göç akışından 
kaynaklanan potansiyel sınırlamalar, ülkelere göre değişiklik gösteren farklı 
hukuk sistemlerinin bilgisi, mevcut destek mekanizmalarının incelenmesi ve bu 
mekanizmalara erişimde olası engellerin belirlenmesi de dahil edilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 

Grafik 5 
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Göçmenlerin diğer göçmenleri eğitmek için teşvik edilmesi, uyumun güçlendirilmesine 
yöneliktir. Uzmanlara göre, bu hedefe ulaşmak için göçmen ve mülteci gönüllülerin 
aşağıdaki becerilere sahip olmaları gerekmektedir: 
 

1. Ev sahibi ülkedeki göçmen sorunları hakkında bilgi sahibi olması, uzmanların 
yüzde 90’ı tarafından çok uygun görülmüştür; 

2. İletişim becerileri, uzmanların yüzde 88’i tarafından çok uygun görülmüştür;  
3. Uyum konusu hakkında bilgi sahibi olmak, uzmanların yüzde 83’ü tarafından 

çok uygun görülmüştür; 
4. Motivasyon düzeyinin yüksek olması, uzmanların yüzde 82’si tarafından çok 

uygun görülmüştür; 
5. Grup yönetme yeteneği, uzmanların yüzde 54’ü tarafından çok uygun 

görülmüştür; 
6. Diğer beceriler: Yeni koşullara karşı olumlu tutum sergileme ve uyum kültürü, 

bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) becerileri, ev sahibi ülkede sağlanan hizmetler 
ve bilgi edinilecek kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmaktır. 
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Uzmanlara göre eğitimde aktarılması gereken yetkinlikler:  
 

1. Paylaşılan değerler çerçevesinde kültürlerarası yetkinlikler, uzmanların yüzde 
62’si tarafından çok uygun görülmüştür; 

2. İş politikaları, oryantasyon ve öz-yönlendirme hakkında göstergeler, uzmanların 
yüzde 60’ı tarafından çok uygun görülmüştür; 

3. İletişim teknikleri hakkında bilgiler, uzmanların yüzde 55’i tarafından çok uygun 
görülmüştür; 

4. Mikro-girişimcilik için araçlar ve temel bilgiler, uzmanların yüzde 49’u tarafından 
uygun görülmüştür (yüzde 36’sı çok uygun olarak görmüş, yüzde 10 uygun 
görmemiş ve kalan yüzde 5 soruyu yanıtlamamıştır);  

5. Diğer yetkinlikler; muhtemel ortaklıkların (mülteci-yerel) avantaj ve 
dezavantajları hakkında bilgi sahibi olma, çatışma yönetimi ve çoklu görev 
yetenekleridir. 

  

Grafik 7 



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations  
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants 

 
 
 

- 34 - 
 

 

 
 

Uzmanlara göre hedef kitle olarak düşünülmesi gereken göçmen grupları: 
 

1. Göçmen kadınlar, uzmanların yüzde 90’ı tarafından çok uygun görülmüştür. Bu 
grubun en önemli ihtiyaçları aile içi şiddete karşı yasal koruma, kendileri ve 
sosyal potansiyelleri hakkında farkındalık kazanma ve özellikle bekâr anneler 
için mesleki eğitimdir;  

2. İkinci nesil göçmenler, uzmanların yüzde 63’ü tarafından çok uygun 
görülmüştür. Bu grubun en önemli ihtiyaçları hizmetlere erişim, medeni haklar 
ve vatandaşlık, mesleki becerilerin geliştirilmesidir;  

3. Birinci nesil göçmenler, uzmanların yüzde 60’ı tarafından çok uygun 
görülmüştür. Bu grubun en önemli ihtiyaçları ev sahibi ülkenin temel dil eğitimine 
uyum sağlama, ev sahibi ülkenin çalışma ortamının ve iş kavramının 
anlaşılması, ev sahibi ülkede sosyalleşmedir;  

4. Kimsesiz çocuklar, uzmanların yüzde 40’ı tarafından çok uygun görülmüştür 
(yüzde 23’e göre uygun, yüzde 11’e göre uygun değildir ve yüzde 26 yanıt 
vermemiştir). Bu grubun en önemli ihtiyaçları eğitim sistemine uyum sağlama, 
okul aktivitelerine destek ve psikolojik destektir.  
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Uzmanlara göre Kılavuz, yukarıda belirtilen eylemlere ve hedeflere ek olarak, 
aşağıdaki maddeleri de içermelidir: 
 

1. Göçmen ve mültecilerin dil eğitimi ve sosyalleşmesi, ortakların danışmanlarının 
yüzde 87’si tarafından çok uygun görülmüştür;  

2. İstihdam projesi olmayan, cinsel istismara maruz kalan kadın göçmenler için 
sosyalleşme ve öğrenme fırsatlarının sağlanması, uzmanların yüzde 85’i 
tarafından çok uygun görülmüştür; 

3. Mesleki statülerini geliştirmek isteyen eğitimli göçmenlere fırsatlar sağlanması, 
uzmanların yüzde 79’u tarafından çok uygun görülmüştür;  

4. Göçmenlerin gelişimi ve sosyal entegrasyonuna girişimcilik eğitimi ile katkıda 
bulunulması, uzmanların yüzde 57’si tarafından çok uygun görülmüştür;   

5. Diğer eylemler ve uygulamalar; kılavuzda başarılı mültecilerin hikayelerinin 
paylaşılması, sürece kültürel ve mesleki olmayan aktivitelerin dahil edilmesi, 
uyumu destekleyen kültürel normların anlaşılmasıdır.  
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Kılavuzun Öğrenme Stratejisi 
 
Eğitim, örgün öğrenme ilke ve yöntemlerini kullanarak ve motivasyon stratejilerine 
odaklanarak bütüncül bir yaklaşım benimseyecektir. Uzmanların büyük bir çoğunluğu 
(yüzde 82) katılımcıların eğitim esnasında bilgi, deneyim, fikir ve sorularını paylaşarak 
aktif bir rol üstleneceğini düşünmektedir. Ortakların danışmanları, bütüncül ve örgün 
eğitim yaklaşımına dayalı öğrenme stratejilerinin aşağıda belirtilen unsurları içermesi 
gerektiğini öngörmektedir:  
 

1. Gruplarda akran eğitimi ve kaynakların paylaşımı, uzmanların yüzde 82’si 
tarafından çok uygun görülmüştür;  

2. İçeriğe ilişkin kültürel çerçevenin kullanılması, uzmanların yüzde 71’i tarafından 
çok uygun görülmüştür;  

3. Bilişsel ve duygusal yönleri içeren teknik ve stratejiler uygulanması, uzmanların 
yüzde 62’si tarafından çok uygun görülmüştür;  

4. Katılımcıların birbirlerini anlamalarına özen gösterilmesi, uzmanların yüzde 58’i 
tarafından çok uygun görülmüştür.  
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Kılavuzun Değerlendirme Sistemi 
 
Kılavuzun başarılı ve etkili olabilmesi için, göçmenlerin ve göçmen işçilerin 
yeteneklerini doğrulamak için bir sistem kurulması gerekmektedir. Uzmanların 
görüşlerine dayanarak (yüzde 52’si çok uygun görmüştür) standart modellere uygun, 
bilgi ve becerileri inceleyen ve onaylayan, eğitimi destekleyerek kredi ve sertifikalar 
sağlayan bir değerlendirme sistemi kurulmalıdır.  
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Yukarıda verilen sonuçlara rağmen, uzmanların yalnızca yüzde 37’si Avrupa 
düzeyinde tanınan resmi olmayan bir beceri değerlendirme sistemi kurulmasının uygun 
olduğunu düşünmektedir (uzmanların yüzde 29’u değerlendirme sisteminin uygun 
olmadığını, yüzde 24’ü çok uygun olduğunu düşünmektedir, kalan yüzde 10 soruya 
yanıt vermemiştir). Bir beceri değerlendirme sisteminin çok uygun veya uygun 
olduğunu düşüne uzmanlar belgelendirmede dikkate alınacak göstergeleri; eğitim 
geçmişi (okul, üniversite, mesleki eğitim), mesleki deneyim (alan, süre, sertifikalar), ev 
sahibi ülkenin dil becerileri, İngilizce dil bilgisi, ITC uzmanlığı olarak tanımlamışlardır.  
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MAV Kılavuzu için Uzmanların Ek Yorumları  
 
Anketin son bölümünde ortakların danışmanları ve uzmanlar tarafından aşağıdaki 
öneriler sunulmaktadır:  
 

• Kılavuz daha pratik odaklı olmalı, özellikle mesleki eğitim müfredatına yönelik 
konular ülkelere özgü içeriklerle adapte edilmelidir;  

• Göçmen ve mültecilerin mesleki ve dil eğitimine Avrupa düzeyinde tanınan 
sertifikalarla daha fazla yatırım yapılmalıdır;  

• Kılavuz, eğitmenlerin yetkinlik ve becerilerini geliştirmek için pratik talimatlar 
hazırlamalı ve göçmenlerin karşılaştığı çeşitli sorunlara daha esnek ve inovatif 
yaklaşmalarını sağlamalıdır; 

• Göçmen dernekleri projeye dahil edilmelidir ve Kılavuzda gönüllülüğün ücretsiz 
çalışma biçimi değil aktif vatandaşlığın bir aracı olarak tanıtılacağı özellikle 
belirtilmelidir; 

• Mültecilere iş imkânı sağlanması göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Ek 2 – Anket Formu 
 

 
MAV Göçmenlerin uyum sürecini desteklemek için yetişkin gönüllülerin eğitimi 

Proje Referans Numarası: 2017-1-DE02-KA204-004284 
GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİNİ DESTEKLEYEN 

YETİŞKİN GÖÇMEN GÖNÜLLÜLER İÇİN EĞİTMEN KILAVUZU 
Ulusal ve Uluslararası Uzmanların Konsültasyonu 

Lütfen bu anketi aşağıdaki form üzerinde doldurarak  
merve@makroconsult.com.tr adresine iletin. 

12/01/2018 tarihine kadar 
 

 

KILAVUZ HAKKINDA 

MAV projesi çıktıları arasında göçmenlerin / mültecilerin öğrenim sürecini destekleyen yetişkin 
göçmen gönüllüler için eğitmen kılavuzu diğer çıktılar ve eylemler arasında önemli bir role sahiptir. 
Kılavuz, projeye katılarak diğer göçmenlere danışmanlık yapacak olan göçmen gönüllülerin eğitim 
süreci için temel bilgiler sağlayacaktır.  

Genel amaç hem orta hem de uzun vadede toplumsal ve profesyonel katılımı arttırmak için gönüllü 
danışmanların kendi göçmen topluluklarına faydalı olabilmeleri amacıyla yetkinliklerini geliştirmek 
olacaktır. Eğitim hedefleri, eğitim programının niteliği ve hedeflenen katılımcılara dayalı olarak iki genel 
alana ayrılmıştır. Bunlardan ilki, gönüllülerin güçlendirilmesi, özgüven ve motivasyonunun arttırılması ve 
rollerinin sosyal önemini fark etmelerinin sağlanmasıdır. İkincisi, öğrenme süreçlerinin yapısı ve 
motivasyon teknikleri hakkında farkındalıklarını arttırmak olacaktır.  

İçerik doğrudan eğitim amaçları ile ilgili olacaktır. Eğitim, üst bilişsel amaçlara değinerek katılımcıların 
motivasyonunu arttıracak ve kültürlerarası yetkinliklerini paylaşılan değerler çerçevesinde 
güçlendirecektir. Katılımcılar, iletişim teknikleri ve öğrenme becerilerinin yanı sıra adaptasyon ve 
yönlendirme teknikleri hakkında bilgi edineceklerdir. Eğitim kapsamında ayrıca, mikro girişimcilik için 
bazı temel araçlar ve teknikler hakkında bilgiler verilecektir.  

Eğitim, örgün eğitim ilkeleri ve yöntemlerini kullanacak ve motivasyon stratejilerine odaklanacaktır. 
Katılımcılar program süresince konu ile ilgili bilgilerini, deneyimlerini, fikirlerini ve sorularını paylaştıkları 
aktif bir rol üstleneceklerdir. Teori ile Pratik ve bilgi ile uygulama arasında denge sağlamak için çalışma 
yöntemleri çeşitlilik gösterecek ve etkileşimli olacaktır.  

 
Kılavuz, aşağıdaki maddeleri kapsayacaktır:  

- Genel yapı: Eğitimin nasıl kullanılacağı;  
- Eğitimin yapısı: Zaman çizelgesi ve nasıl yapılandırılacağı; 
- Öğretim yapısı: Eğitim amaçlarının, içeriğin, öğrenme stratejilerinin ve değerlendirme 

sisteminin tanımlanması; 

mailto:merve@makroconsult.com.tr
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- Öğrenme kaynakları: Dokümanlar, sunumlar, web sayfaları, görseller ve videolar gibi eğitim 
kaynakları;  

- Pedagojik yönler: Görevlerin ve değerlendirmelerin planlaması ve yönetimi, katılımcılar 
arasındaki eş zamanlı/eş zamansız etkileşim ve katılımcılarla eğitmenler arasındaki iletişim; 

- Teknik gereksinimler: Öğrenme yönetim sisteminin kullanılabilirliği ve erişilebilirliği.  
 
ULUSAL VE ULUSLARARASI UZMANLARIN KONSÜLTASYONU   

Eğitim kılavuzuna dahil edilecek konuların belirlenmesi için bir anket yardımıyla uzmanlara danışılması 
kararlaştırılmıştır.  

Yaşadığınız ülkedeki proje ortağı sizi MAV Eğitim Kılavuzu’nun etkinliğini arttırmaya yönelik katkıda 
bulunmak amacıyla uzman olarak seçti.  

Bu değerlendirmenin amacı, uzmanlardan (göçmenler hakkında çalışan sosyal hizmet uzmanları ve 
göçmenler ile çalışan STK temsilcileri, yetişkin eğitimi üzerine çalışan eğitmenler, danışmanlar ve 
psikologlar) Göçmenlerin öğrenim sürecini destekleyen yetişkin göçmen gönüllüler için eğitmen 
kılavuzunun yapısı, içeriği, amaçları, öğrenme stratejileri ve değerlendirme sistemi hakkında bilgi ve 
görüş elde etmektir.  

Anket beş bölüme ayrılmıştır:   

1. Kılavuzun amaçları 
2. Kılavuzun içeriği 
3. Kılavuzun öğrenme stratejileri 
4. Kılavuzun değerlendirme sistemi 
5. Ek yorumlar 

 
 
İsim ve soyisim:        _______________________________________ 
E-posta adresi:                _______________________________________ 
Ülke:                   _______________________________________ 
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1. KILAVUZUN AMAÇLARI 
 

1.1 Kılavuz hangi genel hedefleri içermelidir?   (Lütfen tercihinizi X işareti ile belirtiniz. Birden 
fazla seçenek işaretlenebilir.) 

 
1.1.1 Orta ve uzun vadede toplumsal ve profesyonel katılımı arttırmak için danışmanların 
kendi göçmen topluluklarına faydalı olabilmeleri amacıyla yetkinliklerini geliştirmek 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

  
1.1.2 Kültürel, teknik ve mesleki eğitimi çok kültürlülük ve kültürlerarası anlamlarda 
bağdaştırmak 
 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
 
1.1.3 Göçmenlerin ev sahibi ülkelere uyum sağlamasını ve topluma dahil edilmesini olumlu 
yönde etkilemek için iyi uygulamalar geliştirmek 
 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
1.1.4 Diğer genel hedefler neler olmalıdır? (Varsa lütfen belirtiniz) 

 

 
1.2 Gönüllü göçmenler için geliştirilecek bu kılavuz hangi özel hedefleri içermelidir? 

  
1.2.1 Gönüllü göçmenlerin güçlendirilmesi, özgüven ve motivasyonunun arttırılması ve 
rollerinin sosyal önemini fark etmelerinin sağlanması  
 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
1.2.2 Gönüllü göçmenlerin öğrenme süreçlerinin yapısı ve motivasyon teknikleri hakkında 
farkındalıklarının arttırılması  
 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
 
1.2.3 Diğer özel hedefler neler olmalıdır? (Varsa lütfen belirtiniz)  
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2. KILAVUZUN İÇERİĞİ 
 

2.1. Diğer göçmenlerin öğrenimlerini desteklemek amacıyla gönüllü göçmenlerin eğitim 
programı, yabancıların haklarını korumayı ve ev sahibi ülkelerde topluma katılmalarının 
desteklenmesini amaçlayan politikalar üzerinde durmaktadır. Sizin bakış açınıza göre 
kılavuzun içeriğini değerlendiriniz.  

 
2.1.1. Göçmenlerin ev sahibi ülkelerinde durumsal analizi:  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
2.1.1.1. Durumsal analiz aşağıdakileri içermelidir:   

 
a) Ev sahibi ülkedeki göçmenlik kavramı 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
b)  Göçmenlerin ev sahibi ülkede vatandaş statüsüne erişimi   

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
c) Göçmenler ile ev sahibi ülkelerdeki toplum arasındaki ilişki 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
d)  Sosyal politikalar ve işgücü piyasasındaki aktif katılım politikaları  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
 

e) Durumsal analize başka neler dahil edilmelidir? (Varsa lütfen belirtiniz) 
 

 
 

2.1.2. Ev sahibi ülkelerde göçmenler için sosyal ve profesyonel hizmetlerin 
incelenmesi 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

                 
2.1.2.1 Ev sahibi ülkelerde göçmenler için sosyal ve profesyonel hizmetlerin 

incelenmesi aşağıdakileri içermelidir:   
 

a) Yasal destek hizmetleri 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 
 

b) Bilgi merkezleri ve sağlık hizmetleri 
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Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
c) Dil eğitimi ve sivil eğitim hizmetleri eğitim kursları  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
d)  İstihdam hizmetleri ve ev sahibi ülkenin çalışma sistemi hakkında bilgi  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
e) Diğer hizmetler (Varsa lütfen belirtiniz)  

 

 
2.2. Göçmenlerin diğer göçmenleri eğitmek için teşvik edilmesi, uyumun 

güçlendirilmesine yöneliktir. Tecrübelerinize dayanarak gönüllü göçmenlerin hangi 
beceri ve yeteneklere sahip olması gerektiğini belirtiniz.  

 
 

a) İletişim becerileri 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
           

b) Grup yönetme yeteneği 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 

c) Uyum konusu hakkında bilgi sahibi olmak  
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 

                            d) Ev sahibi ülkedeki göçmen sorunları hakkında bilgi sahibi olması 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 

         e)  Motivasyon düzeyinin yüksek olması 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 

f) Diğer beceriler (Varsa lütfen belirtiniz) 
 

 
 

2.2.1. Eğitimde aktarılması gereken yetkinlikler nelerdir?  
a) Paylaşılan değerler çerçevesinde kültürlerarası yetkinlikler 
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Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
b) İletişim teknikleri hakkında bilgiler 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
c) İş politikaları, oryantasyon ve öz-yönlendirme hakkında göstergeler  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
d) Mikro-girişimcilik için araçlar ve temel bilgiler  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
e) Diğer yetkinlikler (Varsa lütfen belirtiniz) 

 

 
 

2.3 Lütfen tecrübelerinize dayanarak hedef kitle olarak hangi göçmen grubun düşünülmesi 
gerektiğini belirtiniz.  

 
  a)  Birinci nesil göçmenler 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

                    
  b)  İkinci nesil göçmenler 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

   
  c) Göçmen kadınlar 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

  
d) Kimsesiz çocuklar 

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

 
         e) Diğer göçmenler (Varsa lütfen belirtiniz) 

 

 
 2.3.1 Deneyimleriniz doğrultusunda göçmenler tarafından belirtilen en acil eğitim ihtiyaçlarını 
bir önceki soruda belirtilen gruplara göre tanımlayınız.   

a) Birinci nesil göçmenlerin eğitim ihtiyaçları  
 

 
b)   İkinci nesil göçmenlerin eğitim ihtiyaçları 
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c) Göçmen kadınların eğitim ihtiyaçları   
 

 
d) Kimsesiz çocukların eğitim ihtiyaçları 

 
 

2.4 Kılavuz size göre; 
 

2.4.1. Göçmenlerin dil eğitimi ve sosyalleşmesi konularına eğilmelidir. 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 
2.4.2. Göçmenlerin gelişimi ve sosyal entegrasyonuna girişimcilik eğitimi ile katkıda 

bulunmalıdır.  
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 
2.4.3. İstihdam projesi olmayan, cinsel istismara maruz kalan kadın göçmenler için 

sosyalleşme ve öğrenme fırsatları sağlamalıdır. 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 
2.4.4. Mesleki statülerini geliştirmek isteyen eğitimli göçmenlere fırsatlar 

sağlamalıdır.   
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 

 2.4.5. Diğer (Varsa lütfen belirtiniz) 
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3. ÖĞRENME STRATEJİLERİ 
 
3.1    Eğitim, örgün öğrenme ilke ve yöntemlerini kullanarak ve motivasyon stratejilerine odaklanarak 
bütüncül bir yaklaşım benimseyecektir. Katılımcılar, program sırasında konu ile ilgili bilgi, tecrübe, 
fikir ve sorularını paylaşarak aktif bir katılım gerçekleştireceklerdir.  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

  
3.1.1. Bütüncül ve örgün öğrenme yaklaşımına dayalı öğrenme stratejileri farklı öğeler içerebilir:  

a) İçeriğe ilişkin kültürel çerçevenin kullanılması 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
  

b)  Katılımcıların birbirlerini anlamalarına özen gösterilmesi 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 

c) Bilişsel ve duygusal yönleri içeren teknik ve stratejiler kullanılması  
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
  

d) Akran eğitimi ve kaynakların gruplar içerisinde paylaşımının tercih edilmesi 
Çok Uygun Uygun Uygun Değil 

   
 
 
  



OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations 
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants  

 
 

 

- 49 - 

4.  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
4.1    Göçmenlerin ve göçmen işçilerin yeteneklerini doğrulamak için bir sistem kurulması 
gerekmektedir.  Değerlendirme sistemi standart modellere uygun olmalı, bilgi ve becerileri 
incelemeli ve onaylamalı, eğitimi destekleyerek kredi ve sertifikalar sağlamalıdır.   

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

  
4.1.1 Deneyimlerinize göre Avrupa düzeyinde tanınan resmi olmayan bir beceri 
değerlendirme sistemi uygulamak mümkün müdür?  

Çok Uygun Uygun Uygun Değil 
   

  
4.1.2 Bir önceki soruya cevabınız evet ise belgelendirmede hangi göstergeler dikkate 
alınmalıdır? (En az beş gösterge belirtiniz) 

1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
 

6. EK YORUMLAR 
 
6.1  Yorum ve öneriler 

 

 
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.   
Yorumlarınız MAV çalışma ekibi için gönüllü göçmenlere eğitim kılavuzu 
geliştirilmesinde önemli destek sağlayacaktır. 
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Ek 3 – MAV Ortak Ülkelerden Seçilen İyi Uygulama Örnekleri  
 

Arrival Aid – Gönüllülük ve Yasal & İdari Yardım 

ArrivalAid, gönüllülerin göçmen ve mültecileri Göç İdaresi’ndeki (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge) resmi görüşmelere hazırlamak ve onlara eşlik etmek için 
eğitildiği Münih merkezli bir girişimdir. ArrivalAid Münih, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Köln ve Stuttgart’ta faaliyet göstermektedir.  

Almanya’ya iltica talebinde bulunan mülteciler genellikle sığınma prosedürü hakkında 
yeterli bilgiye sahip değildir. Ayrıca, taleplerinin kabul edilebilmesi için görüşme 
esnasında ele alınması gereken temel konulardan haberdar değildirler. ArrivalAid 
mültecilere iltica prosedürleri süresince eşlik etmektedir. Gönüllüleri göçmen ve 
mültecilere yardımcı olmak amacıyla üç aşamalı bir programda eğitmektedir; hazırlık 
toplantıları, görüşmeye refakat ve sonuçların takip edilmesi. Amaç mültecilere etkili ve 
anlamlı destek sağlamaktır. 

Program, iltica prosedürleri esnasında destek ve yardım konularına odaklanıp yasal 
tavsiye vermemektedir. Gerektiğinde, Münih Mülteci Hukuk Bürosu ve Almanya 
çapında deneyimli avukatlarla hukuki destek sağlamaktadır. ArrivalAid akademisi 
Almanya’daki uyum, göç, iltica kanunu, resmi görüşmeler ve düzenleyici prosedürler 
hakkında bilgi edinmek isteyen gönüllüler için eğitim vermektedir. Ayrıca psikolojik 
eğitim de verilmektedir ve gönüllülerin denetlenmesi söz konusudur. Eğitim, 
mültecilere gönüllü olarak yardım etmek isteyen herkese açıktır.  

ArrivalAid, MAV Projesi için örnek bir vaka çalışması teşkil etmektedir. Proje; 
gönüllüleri bulur, eğitir, onlara eşlik eder, “gönüllülüğün sınırları” hakkında bilgi verir ve 
göçmenler, mülteciler ve gönüllüler arasında bire-bir danışmanlık hizmeti sunar.  

Program çok başarılı olmuş, birçok bağış almış ve Protestan Kilisesi, belediyeler ve 
hizmet kurumları (örneğin halk sağlığı hizmetleri) tarafından resmi olarak 
desteklenmiştir. İlk olarak Münih’te başlayan program, günümüzde dört ayrı Alman 
kentinde faaliyet göstermektedir.   

 
Bağlantılar 

https://www.arrivalaid.org/ 
  

https://www.arrivalaid.org/
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Integrationslotsen by Südwestmetall 

Bu program, mültecileri ve sığınmacıları Almanya’nın güneybatısındaki metal 
endüstrisinde faaliyet gösteren üye işletmelere işçi veya stajyer olarak yerleştirmek için 
çalışmaktadır. İşletmeler, şirket içerisindeki gönüllü çalışanları meslektaşları olarak 
göçmen ve mültecilerin iş yerine uyum sağlamalarını teşvik etmek için eğitmektedir. 
“Integrationslotsen” adı verilen kişiler gönüllü olarak hizmet vermeye başlamadan önce 
yasal, organizasyonel ve sektörel eğitim almaktadırlar.  

Her işletmede, uyum süreci izlenmektedir ve gönüllüler ile birlikte çalıştıkları 
göçmen/mülteciler ilerleme ve engeller hakkında aylık raporlar hazırlamaktadır. Bazı 
işletmeler şirket içi dil eğitimi ve beceri değerlendirme merkezleri gibi fırsatlar da 
sağlamaktadır.  

Gönüllülük programı, özellikle genç profesyoneller, mesleki eğitim gören kişiler ve 
çalışan öğrencileri hedeflemektedir.  

Program şu anda Freiburg, Ludwigsburg, Mannheim, Stuttgart, Villingen-
Schwenningen’de yürütülmekte olup mültecilerin işgücü piyasasına erişimini 
kolaylaştırmayı ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha çeşitli ve uluslararası işgücüne 
açmayı amaçlamaktadır.  

Gönüllü eğitimi:  

• Almanya’daki mültecilerin işgücü piyasasına uyumunu konusunda 
sorumlu olan temel aktörleri tanımak için ağ eğitimi; mültecilerin farklı 
yasal kategorileri hakkında bilgi (mülteci, geçici koruma, geçici oturma 
izni vb.); işgücü piyasası ve istihdam hizmetleri hakkında eğitim;  

• Mesleki eğitim, yurtdışında kazanılan becerilerin onaylanması, 
göçmenler ve mülteciler için iş hukuku, staj programları, işbaşı eğitim 
hakkında bilgi; 

• Mesleki oryantasyon sırasında destek, spor kulüpleri, kültürel gruplar, 
hobi grupları gibi şirket-içi gruplara uyum sağlamak;  

• Gönüllüler için danışmanlık ve denetlemeden oluşmaktadır.   

Bu program, gönüllüler için sıradan bir program değildir. Gönüllünün işletmedeki 
çalışma saatleri içerisinde “işte gönüllülük” faaliyetlerinde bulunması yeni bir bakış 
açısıdır. Gönüllü eğitimi, işletmeye özgüdür ancak ihtiyaç odaklı (hem işletmenin hem 
de mülteci veya sığınmacının çıkarları) olduğu için oldukça başarılıdır. 

Bağlantılar 
https://www.suedwestmetall-macht-bildung.de/projekte/projekt/integrationslotsen.html  

https://www.suedwestmetall-macht-bildung.de/projekte/projekt/integrationslotsen.html
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Integra e.V. – Ehrenamt von Migranten für Migranten 

Integra, göçmen ve mültecileri kültürel miraslarını ve kimliklerini korurken aynı 
zamanda ev sahibi Alman toplumuna uyumu kolaylaştırmak için kendi akran grupları 
arasında gönüllü olarak hizmet etmek amacıyla motive etme ve eğitme konusunda 
uzun geçmişi olan bir kuruluştur.   

Eğitim programları gönüllülerin sosyal ve kültürel becerilerini keşfettikleri bir öğrenme 
sürecine odaklanmaktadır. Kaynakların etkinleştirilmesi, potansiyeller ve zaman 
yönetimine giriş motivasyon ve sürdürülebilir eğitim için temel oluşturmaktadır. Eğitim, 
ihtiyaçlara dayanmaktadır ve dil, çevresel sorunlar, okul ve eğitim konularına 
odaklanmaktadır. Gönüllüler uzmanlıklarını ve mesleki bilgilerinin geliştirmek için belirli 
bir faaliyet alanına odaklanmaktadır.  

Integra bir Türk derneği olarak faaliyetlerine başlamış olup günümüzde 20’den fazla 
farklı etnik ve kültürel gruba hizmet vermektedir.  

Integra kapsayıcı bir eylem olarak gönüllülüğe önem vermektedir. Bize karşı onlar değil 
biz birlikte anlayışını benimsemektedir. Integra’nın yaklaşımı, özellikle kendi akranları 
ve toplulukları ile çalışmak için göçmen gönüllülerin eğitiminde ve gönüllü olarak 
hizmet vermek üzere daha fazla göçmen, mülteci ve sığınmacının dikkatini çekmek 
konusunda başarılı olmuştur. Gönüllülük, bireyin kişisel gelişimine bir katma değer ve 
bir örgün sosyal öğrenme süreci biçimi olarak tanımlanmaktadır.  

Integra, Baden-Württemberg’de göçmenlerin gönüllülük hizmetlerine katılımı için 
başarılı bir iyi uygulama örneği olarak gösterilebilir. Araçları, stratejileri ve 
materyallerinden bazıları MAV Projesi için uyarlanabilir veya fikir havuzunda 
kullanılabilir.  

Bağlantılar 
www.integra-bildung.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.integra-bildung.de/


OER GUIDE FOR TRAINERS - Methods and recommendations 
to motivate adult migrant volunteers promoting the learning of other migrants  

 
 

 

- 53 - 

Giving something back to Berlin 

Giving something back to Berlin (GSBTB) Berlin’deki göçmen topluluğunun sosyal 
uyumunu desteklemek için kurulmuş bir gönüllü platformu ve ağıdır. Platformun amacı, 
Alman vatandaşları ve göçmen topluluğunu, mülteciler de dahil olmak üzere, 
platformda yayınlanan sosyal projelerle bir araya getirmektir. Ayrıca mültecileri 
çevredeki yerel halkla tanıştırmak ve sivil katılım için temel oluşturmak amacıyla 
etkinlikler düzenlenmektedir. 600’den fazla gönüllü platforma üye olmuş ve 50 sosyal 
proje başarıyla uygulanmıştır.  

Berlin’deki başlıca zorluklardan biri sivil toplum katılımını ve belediyelerdeki farklı 
departmanların mültecilerin uyumu konusundaki çalışmalarını etkin bir şekilde 
organize etmektir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için Haziran 2015’te Berlin Neukölln 
bölgesinde gönüllülerin, girişimcilerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına 
kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak ve çalışmalarını daha iyi destekleyebilmek 
amacıyla mülteciler için bir koordinasyon bürosu açılmıştır.  

Mülteci koordinatörü, mültecilerle çalışan farklı kurumların belirlenmesi, takip edilmesi, 
bağlantı kurulmasından ve tüm taraflar arasında iletişim kanalları geliştirilmesinden 
sorumludur. Neukölln bölgesi için sadece gönüllü çalışmalara ilişkin bakış açısına 
sahip olmak değil aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin mültecilerin uyumu ile ilgili 
politikalar ve süreçlere hâkim olan ilçe düzeyinde yetkili kişilerin bulunması da önem 
taşımaktadır.  

Bu anlamda Neukölln bölgesi, zaten var olan mahalle yapılarının ve yardım 
derneklerinin altyapısının önemini vurgulamaktadır. Mültecilerin bölgeye yerleşmesini 
kolaylaştırmak için özellikle Arap derneklerinin desteği büyük önem taşımaktadır. 
Berlin’deki gönüllüler için kültürlerarası yemek pişirme, bahçecilik, yasal tavsiyeler, iş 
piyasası programları, konut projeleri, müzik ve dil eğitimi, takım oluşturma, koçluk, 
yoga ve bunun gibi birçok eğitim programı seçeneği mevcuttur.  

 
Bağlantılar 

http://gsbtb.org/#!/ 
 

  

http://gsbtb.org/#!/
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Romanya’da Sığınmacılar İçin Yardım ve Kapsamlı Hizmetler 

Romanya Ulusal Mülteci Konseyi, 6 ay süre ile Romanya’daki sığınmacılara yardım 
eden Romanya’da sığınmacılar için yardım ve kapsamlı hizmetler başlıklı projeyi 
uygulamaktadır.   

Proje, AIDrom Vakfı ortaklığı ile yürütülmektedir ve Ulusal Göç, İltica ve Uyum Fonu 
tarafından finanse edilmektedir.  

Projenin genel hedefi, yaşam standartlarını yükseltmek için tamamlayıcı bir sosyal 
yardım sistem ve hizmetler sunarak Romanya’daki sığınmacıların durumunu 
iyileştirmektir. Ayrıca, sığınmacıların genel durumu, barınma ve sığınma 
prosedürlerinde (Bükreş, Galati, Suscuta Mare, Radauti, Timisoara, Giurgiu) bu 
sınırların dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere iyileştirme çalışmaları yapılması ve 
maddi destek dağlayarak yaşam standartlarının arttırılması hedeflenmektedir. Maddi 
destek imkanları aşağıda belirtilen yollarla sağlanmaktadır:  

• Medeni durum belgesi ve / veya diplomanın tercüme edilmesi ve bu belgelerin 
yasallaştırılması / onaylanması / düzeltilmesi için maddi yardımlar;  

• Bölgesel merkezler arasında transfer edilen veya iltica başvurusunun yapıldığı 
yerden bölgesel merkezlere transfer edilen tüm sığınmacılar için gıda paketi; 

• Sığınmacılar için iltica başvurusu sırasında ve bölge merkezlerinde sığınmanın 
onaylanması esnasında ayrıca Barınma ve Danışmanlık Merkezlerinde- 
AIDRom, Bükreş ve Timisoara’da yardım paketi;  

• Savunmasız kategorisinde olan sığınmacılar için aylık maddi yardım; 
• Bölgesel Barınma ve Sığınma Prosedürleri Merkezleri ve AIDRom 

Merkezleri’nde barınan sığınmacılar ve ayrıca barınma merkezlerinin dışında 
yaşayan sığınmacılar için aylık sosyal kupon ödemeleri, gıda ve hijyenik 
ihtiyaçların sağlanması vb.  

• Arad ve Otopeni Gözetim Merkezleri’nde konaklama yardımı;  
• Öğrenme materyallerinin satın alınması, sığınmacılar için anaokullarında gıda 

masraflarının karşılanması.  
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Londra’daki İyi Uygulamalar 

Londra’daki Göçmen ve Mülteci Nitelikleri Projesi, Warwick Üniversitesi İstihdam 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2000’li yılların ortalarında başlatılmıştır. Projenin 
yaklaşımı, niteliklerin karşılaştırılabilirliği, tanınmayan becerilerin keşfedilmesi ve 
kişisel gelişim planı geliştirilmesi da dahil olmak üzere aktif aracılık hizmetleri 
verilmesidir.  

Benzer bütünsel bir yaklaşım, başka bir Londra projesinin akademik değerlendirilmesi 
esnasında görülmüştür; Mülteci Eğitimi, İstihdam, Eğitim ve Tavsiye Projesi (REETA), 
mültecilere yalnızca istihdam sağlamak değil aynı zamanda onu sürdürebilmek için 
destek vermektedir.  

Benzer bir şekilde, Londra Metropolitan Üniversitesi Mülteci Değerlendirme ve 
Rehberlik Birimi Londra yerel yönetimlerindeki işe yerleştirmeler ve Londra’da 
mülteciler için sağlık hizmetleri üzerine pilot projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. 
Sonuçta, bu tür projelerin mültecilerin uyum sorunlarını ele almak için etkili bir araç 
olduğu anlaşılmıştır. Böyle bütünsel bir yaklaşım literatürde pahalı ancak etkili olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca, bu örneklerin çoğunun kısa süreli programlar kapsamında 
geçici proje bazında finanse edildiği belirtilmelidir.  
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Kuzey İngiltere’deki Deneyimler 

Stratejinin amacı, mültecilerin ve sığınmacıların Yorkshire ve Humber bölgesine ve bu 
bölgelerin yerel topluluklarına uyumunun sağlanmasıdır. Stratejinin dört temel hedefi 
bulunmaktadır:  

• Bilgi ve Anlama – Mülteciler ve sığınmacılar hakkında bakış açısı yaratmak için 
bilgi, veri ve araştırmalar geliştirmek; 

• Hizmet Verme – Mültecilerin, sığınmacıların ve bölgesel ortakların ihtiyaçlarını 
karşılamak için hizmetler sağlamak;  

• Koordinasyon ve Planlama – Mülteciler ve sığınmacılar için planlama, strateji 
ve politikalar geliştirmesinde bölge çapında koordinasyon ve iş birliği 
sağlanması;  

• Katılım ve Katkı – Katılımın arttırılması ve mültecilerle sığınmacıların bölgeye 
katkı sağlaması. 

Bölgede yapılan çalışmalarda belirlenen öncelikli eylemler: Barınma, sağlık, iş ve 
beceriler, güvenliktir. Bu önceliklerin her biri için yapılacak çalışmalar tespit edilmiştir.  

• Barınma: 

1. Mültecilerin ve sığınmacıların barınma ihtiyaçlarını ve deneyimlerini 
araştırmak; 

2. Mültecilerin ve sığınmacıların barınma ihtiyaçlarının bölgesel ve yerel 
stratejilerde yer almasını sağlamak;  

3. Sığınmacılar için uygun konaklama imkanları sağlamak; 
4. Özellikle iltica desteği sürecinden geçiş esnasında mültecilerin konaklama 

ihtiyaçlarını karşılamak; 
5. Yoksulluk yardımı alamayan sığınmacılar arasında evsizlik oranlarını 

azaltmak;  
6. Mülteci ve sığınmacıların barınma konularına katılımını arttırmak.  

 
• Sağlık: 

1. Mülteci ve sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarını anlayarak bu doğrultuda 
hizmetler planlamak ve sağlamak;  

2. Bölgedeki mülteci ve sığınmacıların sağlığı için stratejik koordinasyon 
sağlamak;  

3. Bölgedeki mülteci ve sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarının profilini yükseltmek;  
4. Mülteci ve sığınmacıların haklarını netleştirmek ve hizmetlere erişim 

sağlamalarını kolaylaştırmak;  
5. Mülteci ve sığınmacıların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını ele almak;  
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6. Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması 
süreçlerine katılım oranlarını arttırmak.  
 

• İş ve beceriler: 

1. Hizmetlerin iyileştirilmesi, kişisel gelişim sağlanması ve topluma katkının 
arttırılması için mülteciler ve sığınmacıların istihdam oranları ve becerileri 
ile ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi;   

2. Mülteciler ve sığınmacılar için İngilizce dil desteği sağlanmasında 
koordinasyonun geliştirilmesi; 

3. Yüksek öğrenime ve ileri eğitime erişim desteği sağlanması;  
4. Daha geniş popülasyonlar arasındaki farkı kapatmak için mültecilerin 

istihdam oranları ve istihdam edildikleri seviyelerin arttırılması; 
5. Mülteci girişimcilerin ve girişimlerin desteklenmesi.  

 
• Güvenlik: 

1. Yorkshire ve Humber’ı güvenli ve sığınılabilecek bölgeler olarak tanıtmak;  
2. Ayrımcılığı, ırkçılığı ve tacizi izlemek ve azaltmak; 
3. Boşanma ve evlenmeler ile ilgili hizmet ve bilgi sağlamak;  
4. Aile içi şiddete maruz kalan mülteci ve sığınmacıları desteklemek;  
5. Sığınmacılar için kaliteli yasal temsil sağlanmasına yardımcı olmak;  
6. Mülteci ve sığınmacılara hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi vermek.  
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Bir BM Gönüllüsünün Hikâyesi  - Cansu Güngör 

Türkiye’deki mülteci sayısı 3,5 milyonu aşarak, Türkiye’yi dünyanın mültecilere ev 
sahipliği yapan en büyük ülkesi haline getirmiştir. Cansu Güngör, Birleşmiş Milletler 
Mülteci Örgütü (UNHCR) Ankara ofisinde bir BM gönüllüsü olarak, mültecilerin işgücü 
piyasasına erişimini sağlamak için kamu ve özel sektörün harekete geçirilmesinde rol 
oynamıştır. Cansu’nun temel hedefi, özgüvenlerinin artmasına ve Türkiye’de 
yaşamlarına devam etmelerine yardımcı olmaktır.  

BM Mülteci Örgütü olarak, UNHCR Türk hükümetini desteklemekte ve ülke çapında 
diğer BM ajansları ve ortaklarının çalışmalarını koordine etmektedir. Kamplar dışında 
kentlerde ve kırsalda yaşayan mültecilerin %90’ı beceri geliştirme ve istihdam 
olanaklarına ihtiyaç duymaktadır. Ankara’daki birimin bir parçası olarak Cansu Güngör, 
mültecilerin kendine güvenlerinin arttırabilecekleri yolları desteklemektedir.  

Cansu, proje desteğinden yönetim ve iletişime kadar birimin (Livelihoods Unit) tüm 
faaliyetleriyle ilgilenmektedir. Mültecilerle her zaman doğrudan olarak çalışmadığı 
halde onları işgücü piyasasına bağlarken merkezi bir rol oynamaktadır. Mesleki ve 
teknik eğitim, dil eğitimi, işletme ve girişimcilik eğitimi, girişim hibeleri ve danışmanlık 
hizmetleri sağlamak için diğer sektörlerle ortaklıkların organize edilmesinde 
çalışmaktadır.  

Mültecilerin mevcut niteliklerine uygun iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla atılacak 
ilk önemli adım İŞKUR’a (Türkiye İş Kurumu) kayıt yaptırma sürecini kolaylaştırmaktır. 
Yasal ve dil engellerinin üstesinden gelmek için Cansu ve ekibi mültecilerin veri 
tabanına kayıt kaptırdığından ve kişisel danışmanlarının atandığından emin 
olmaktadır.  

Önemli başka bir konu ise özel sektörü mültecileri işe almaları için teşvik etmektir. Bu 
anlamda, sorumlu birim (Livelihoods Unit) çalışma izni başvurularını ve ücretlerinin 
ödenmesini takip etmektedir. Cansu, tüm işlemler için raporlama ve veri yönetiminden 
sorumludur. Cansu’nun da belirttiği gibi, özel sektörde çalışma izni ücretleri, dil ve 
uyum sorunları nedeniyle mültecileri istihdam etmek konusunda isteksizlik vardır.  

Bir Türk gönüllü olarak Cansu, büyük olasılıkla dil sorunları ve kültürel farklılıklar 
nedeniyle Suriyeli mültecilerle iletişim kurarken ciddi sorunlarla karşılaşıyor fakat bu 
durum tutkuyla görevini yaparken ve gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım ederken 
onun cesaretini kırmıyor. Bu tutkuya sahip olan herkes, göçmenlerin veya mültecilerin 
dilini konuşma ve onların arasında olma avantajıyla Türkiye’de işgücü piyasasına 
erişmelerine daha fazla yardımcı olabilir.  

Bağlantılar 
https://www.unv.org/our-stories/helping-refugees-access-labour-market-turkey 

https://www.unv.org/our-stories/helping-refugees-access-labour-market-turkey
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OMNES 

Yunanistan’ın kuzeyindeki OMNES Derneği, UNHCR ortağı Iliaktida ile iş birliği 
içerisinde Kilkis kentinde UNHCR’nin barınma programını uygulamaktadır. 
Tercümanlar, sosyal hizmet uzmanları ve koordinatörler mültecilere yeni bir yerde 
yaşamanın zorluklarını aşmalarında ve bu yeni toplumun üyeleri haline gelmelerinde 
yardımcı olmaktadır. Program, yasal ve tıbbi destek sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
mülteciler temel günlük ihtiyaçlarını karşılamak için nakit kart desteği de almaktadır.  

OMNES, göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin barınma, topluma dahil olma ve 
geçim sorunlarına odaklanmaktadır. OMNES, sosyal katılımı sağlamak için 
tercümanlar, avukatlar, sosyal bilim uzmanları, hemşireler vb. ile iş birliği yapmaktadır. 
Tüm bu hizmetler, Mültecilere Yardım tarafından finanse edilen ve herkese açık olan 
merkezde verilmektedir. Sertifikalı eğitmenler 3 sınıf ve bir bilgisayar laboratuvarında 
günlük olarak dil eğitimi ve diğer mesleki eğitimleri vermektedir. Diğer profesyoneller 
ve gönüllüler ise herkes için eğlence etkinlikleri düzenlemektedir. Kütüphanede farklı 
dil seçenekleri olan kitaplar mevcuttur, çocuk alanı bulunmaktadır ve yakın zamanda 
ücretsiz wifi alanında çevrimiçi eğitim olanakları sağlanacaktır.  

Göçmen ve Mülteci Haklarını Savunma Hareketi  

Göçmen ve mülteci haklarını savunma hareketi, Patras’ta şehrin sosyal hayatına uyum 
sağlamış mülteciler için açık barınaklar oluşturulması, mültecilerin AB’deki 
yolculuklarına yasal olarak devam edebilmeleri için iltica ihracı, her göçmenin yasal 
koşullarda yaşayabilmesi ve çocuklarının kayıt altına alınması, göçmenler ve 
mültecilere eşit haklar sağlanması ve onlara karşı baskıcı politikaların durdurulması 
gibi konularda yardım sağlayan gönüllü bir girişimdir. Çalışmaları arasında 
müdahaleler, sosyal katılım faaliyetleri ve belirtilen gruplarla ilgili yasal, politik, eğitsel 
ve günlük pratik konular hakkında bilgiler yer almaktadır. Girişim temel ihtiyaçlar ve 
sağlık hizmetleri gibi göçmen ve mültecilerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmaktadır fakat Yunanca dil eğitimi, film geceleri, festivaller, tartışmalar ve diğer 
kültürel aktiviteler de gerçekleştirilmektedir.   

Göçmen Bilgi Merkezi (MIC) 

Göçmen Bilgi Merkezi (The Migrant Information Centre), göçmenleri dinleme, empati 
kurma, anlama ve destekleme gibi temel değerlere dayanan hizmetler geliştirmiştir. 
Dört ofisi çeşitli taleplere cevap vermeye hazır eğitimli elemanlar istihdam etmektedir.  

Merkez, göçmenlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara farklı seçenekler hakkında bilgi 
vermek için bireyler, aileler ve topluluklarla birlikte çalışmaktadır. Ayrıca, ihtiyaçlarını 
karşılayan hizmetlere ve kaynaklara erişebilmeleri ve Kıbrıs’ın kültürel ve sosyal 
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çevresine uyumlu bir şekilde yeni beceriler geliştirebilmeleri için onları 
desteklemektedir.  

KISA 

KISA, göçmenlere, mültecilere, insan ticareti ve ırkçılık / ayrımcılık mağdurlarına ve 
genel olarak etnik azınlıklara ücretsiz bilgi, destek, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti 
veren bir Göçmen ve Mülteci Merkezi yönetmektedir. Ayrıca göçmen ve mülteciler 
uyum, güçlendirme ve öz-düzenleme gibi konularda da desteklenmektedir. Sosyal 
müdahale ve hizmetlerin işleyişi, göçmen ve mülteci toplulukları arasındaki güçlü 
bağlarla bir araya geldiğinde KISA’nın faaliyet alanı içerisindeki gerçekler hakkında 
güncel ve doğru bir imaj elde etmesini sağlamaktadır.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriklerin bir onayını teşkil etmez ve Komisyon 
burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz.  
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