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Uygulama Özeti 

Projenin dördüncü fikri çıktısı (IO4: Intellectual Output 4); paydaşlar, yararlanıcılar 

(göçmenler ve mülteciler) ve verilen hizmetler gibi yönlerin nasıl bağlantılı olduğu ve bunların 

daha geniş bir çerçevede birbirlerini nasıl etkilediği hakkında bir görüş sunan Bütünsel Sistemler 

Yaklaşımı'nı (BSY) (WSA: Whole System Approach) geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu rapor, IO4 için data toplamak amacıyla çevrimiçi toplantılarda yapılan toplantılar ve 

paydaşlarla yapılan görüşmelerin ve anketlerin hedef gruba dağıtılması sonrasında İstanbul 

Üniversitesi tarafından hazırlanmış ve proje konsorsiyumu tarafından onaylanmıştır. Paydaşların ve 

yararlanıcıların SWOT değerlendirmeleri için tüm katılımcı ülkelerde kullanılan araçlar 

(çalışmamız özelinde anketler) ortaktır (bkz. Ek). Her bir ortak ülkeden gelen veriler bir araya 

getirilmiş ve analiz edilmiştir. Rapor zaman içinde Türkçe, İtalyanca ve Norveççeye çevrilecektir.  

FETI projesi, bu özel tarihsel dönemde yürütülmekte olan tüm Avrupa projelerinde olduğu 

gibi, Sars Cov-2 sağlık felaketinin (COVID 19 küresel pandemisi) bir sonucu olarak çeşitli 

revizyonlar, gecikmeler ve düzenlemelerden etkilenmiştir. Bu sorunlardan mütevellit, toplantının 

İstanbul'da gerçekleşmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmış olmasına rağmen, ortaklar arasında en 

iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla yüz yüze uluslararası bir toplantı düzenlenemememiştir. Öte 

yandan proje ortakları dördüncü fikri çıktı üzerinde derinlemesine çalışmaya devam etmek için 

elektronik platformlar aracılığıyla toplantı yapmaya devam etmiştir. 

IO4'ün nihai ürünü, mülteciler ve göçmenlerle etkileşime girmek için gerekli olan ideal bir 

perspektifin yanı sıra paydaşlar, yararlanıcılar, sunulacak hizmetler ve diğer ilgili kuruluşlar 

arasındaki etkileşimi gösteren dinamik bir çıktı olacaktır. İyi tasarlanmış bir bütüncül sistem 

yaklaşımının göçmenler ve mülteciler ve onlarla ilgilenen paydaşların genel durumu anlamak 

noktasında karar vericilere yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Modeldeki her bir unsur 

(yararlanıcılar, paydaşlar ve sunulacak hizmetler) arasındaki bağlantı sonuç olarak daha iyi 

anlaşılacak ve bu farkındalık sonucunda hedef kitle daha doğru yönlendirilebilecektir.
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1. Proje Açıklaması ve Proje Ortakları 

Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’na göre, "herkes, topluma tam olarak katılmalarını ve işgücü 

piyasası değişikliklerini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan becerileri korumak ve geliştirmek 

için kaliteli ve kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hakkına sahiptir." Bu taahhütle 

eşzamanlı olarak, AB Konseyi, yetişkinlerin beceri değerlendirmeleri, öğrenim teklifleri ve 

doğrulama düzenlemeleri sağlamaktan sorumlu paydaşları içeren sürekli, tutarlı ve kapsamlı 

girişime erişmeleri gerektiğini doğrulayan 'Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni 

Fırsatlar Tavsiyesini” 2016'da kabul etti. Ayrıca, ET2020'ye uygun olarak, 'Erasmus+' 

uygulamasına yönelik 2019 yıllık çalışma planı, yetişkinlerin farklı gereksinimlerini karşılayan 

öğrenim metotlarına erişmelerini sağlayan yeni teknikler oluşturarak beceri geliştirme yollarının 

oluşturulmasına ve bunlara erişilmesine öncelik vermektedir. 

Buna rağmen, 2016 yılında, 63 milyon Avrupalı yetişkin, eğitim ve öğrenimlerini 

ortaöğretim aşamasında bırakmıştır. Bu bulgular ışığında Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi, 

düşük vasıflı bireylerin çeşitli sosyal ve ekonomik değişimlerle yüzleşmeye ve yetkinliklerini 

geliştirerek istikrarsızlığı en aza indirme ihtiyacını vurgulamaktadır. Ayrıca, OECD Yetişkin 

Becerileri Araştırması, düşük vasıflı bireylerin, sosyal içerme ve demokratik katılımları için kritik 

olmalarına rağmen, iş edinme veya eğitime katılma olasılıklarının daha düşük olduğunu 

göstermektedir. Bu faktörler özellikle öğrenim seviyesi çok alt seviyede olan ya da göç ettikleri 

ülkenin dilini hiç bilmeyen ya da çok sınırlı düzeyde hakim olan mülteci ve sığınmacı nüfuslar 

üzerinde çok daha belirleyici olmaktadır. 

Avrupa'nın işgücü göçü üzerine aynı zaman diliminde yaptığı araştırmalar, göçmenlerin 

şimdiye kadar alt seviye işgücü piyasasında, belirsiz ve düşük ücretli pozisyonlarda ve sınırlı gelir 

hareketliliğiyle yoğun şekilde temsil edildiğini göstermiştir. Bu nedenle, çoğu, topluma ve işyerine 

dahil olma ihtiyacının daha önce hiç bu kadar yüksek olmadığı bir dönemde yeni toplumlarından 

dışlanmış hissedebilir. 

FETI projesi, katılımcıların becerilerini mevcut işgücü piyasası talepleriyle eşleştirmeyi ve 

böylece sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlayan bir girişimdir. 'Sosyal dışlanmalarına' katkıda 

bulunan birçok faktör vardır. Bazıları yetersiz ilköğretim veya ortaöğretim eğitiminden 

muzdaripken, diğerleri ya çok az iş deneyimine sahip ya da hiç değildir. Birçoğunun dil becerileri 

yetersizken, diğerleri ise yeni ülkelerinin hem sosyal hem de ekonomik olarak nasıl işlediğini 

anlamada sorun yaşayabilmektedir.  
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     Sosyal entegrasyon, yetişkin eğitimi ve göç gibi sorunlar herhangi bir projenin tek başına 

çözemeyeceği büyüklüktedir. Ancak birçok ülke aynı sorunları paylaştığından, metotların 

koordinasyonuyla, en azından mülteci ve göçmen nüfusun istihdamıyla sonuçlanacak şekilde iş 

sağlama ve öğrenimlerini sürdürmede yardımcı olarak, partner ülkelerin ekonomisine fayda 

sağlamada bir yol kat edilebileceği düşünülmüştür. 

 

Proje, bu sürece:  

 
● Mülteciler/göçmenler için daha iyi entegrasyon; 

● Sosyal bütünleşmenin desteklenmesi; 

● Mevcut becerilerin daha iyi haritalandırılması; 

● Kariyer tavsiyesi sunma; 

● Beceri geliştirme ve kılavuzluk etmek için fırsatlar sağlama ve rehberlik etmek 

● Temel becerileri geliştirerek istihdam edilebilirliği artırmak yoluyla katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. 

 

Proje Ortakları 

 
● Proje koordinatörü (P1) – Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norveç 

● P2 – Engim Piemonte Associazione, İtalya 

● P3 – İstanbul Üniversitesi, Türkiye 

● P4 – Scottish Wider Access Programme West SCIO, Birleşik Krallık 
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2.  Fikri Çıktının Hedefleri (IO4) 

 
Global düzeyde sosyal ve mesleki yaşamın birçok alanında yetişkin eğitiminin değeri 

konusunda önemli ölçüde görüş birliğine varılmıştır. Bununla birlikte, yaşam boyu öğrenme söz 

konusu olduğunda, göç ve sosyal dışlanma herhangi bir kurumun tek başına üstesinden 

gelemeyeceği büyüklükte bir sorun olarak birçok AB ülkesinin ele alması gereken bir sorun olarak 

belirir. Dahası hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki sorunları ele almak için uzun vadeli 

stratejiler oluşturmak için ihtiyatlı adımlar atılmalıdır. Birçok ülke benzer sorunlarla karşı karşıya 

kaldığından, BSY (Bütünsel Sistemler Yaklaşımı), mülteci ve göçmen nüfusun istihdamı 

destekleyen işi veya eğitimi güvence altına almasına yardımcı olmak için en azından bütüncül bir 

yaklaşım sağlayabileceği ve bunun da ortak ülkelerin ekonomilerine fayda sağlayacağı ve aynı 

zamanda uzun vadede sosyal uyuma katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Bu anlamda dördüncü fikri 

çıktının amacı, FETI ortakları tarafından Fikri Çıktı 1, 2 ve 3'te üretilen sonuçların nasıl 

kullanılacağı ve uygulamaya geçirileceği konusunda pratik bir kılavuzun temelini oluşturacak olan 

BSY'yi geliştirmektir. 

Bu noktada temel husus, ulusal bağlamın farklılıklarını dikkate alarak göç konusunda çalışan 

her ülkenin yararlanabileceği bir model oluşturmaktır. Hem yerel hem de uluslararası düzeydeki 

sorunları ele almak için uzun vadeli planlar oluşturmak amacıyla her ülkeden verileri bir araya 

getirerek benzer ve farklı sorunlara ve aşılması gereken zorluklara odaklanmayı seçtik. Bu nedenle, 

her bir ortak ülkedeki ilgili paydaşlar ve yararlanıcılarla yapılan görüşmeler için kullanılan anketler 

aracılığıyla gerekli verilere ulaştık. Göçmenler ve mültecilerle çalışan kurumlar, güçlü yönleri ve 

sınırlılıklarının yanı sıra diğer paydaşlar ile birtakım benzerlikler ile beraber bazı açılardan birtakım 

farklılıklara da sahiptirler. Her bir ortak ülkedeki paydaşlar güçlü ve zayıf yönler açısından farklılık 

gösterdiğinden, her bir ülke özelinde potansiyel tehdit ve fırsatlar da değişmektedir. 

Bu bölümde, öncelikle, BSY ve teorik temeli ile ilgili ayrıntılar verilecektir. Daha sonra, 

BSY'nin dördüncü fikri çıktı özelinde nasıl geliştirildiği ve sistemin bileşenlerinin nasıl 

tanımlandığı hakkında bilgi verilecektir. 

2.1 Bütünsel Sistemler Yaklaşımının Teorik Arka Planı 

Bütünsel Sistem Düşüncesi, nesnelerin (bileşenlerin ve sistemlerin) birbirine nasıl 

bağlandığını ve bir bütün olarak birbirlerini nasıl etkilediklerini anlamanın bir yoludur. Su, güneş, 

toprak, hava, bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi bileşenlerin bir sistem olarak birbirleriyle nasıl 

etkileşime girdiği ve desteklediği, sistem düşüncesine bir örnektir (British Columbia Üniversitesi, 
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2021; Lovins ve diğerleri 2010). 

Bütünsel Sistem Tasarımı: 

• parçaların bir sistem olarak nasıl birlikte çalıştığını anlamak için farklı ekipler 

arasında disiplinler arası işbirliğini teşvik eder, ve 

• izole edilmiş parçaları yerine, sistemler arasındaki potansiyel sinerjilerden nasıl 

yararlanılacağı tüm sistemin optimizasyonu ile sonuçlanır 

• bütünleştirici tasarımın temel ilkesi 

• ve daha birçok çeşitli ve yaygın faydalar  

 
 

Rocky Mountain Institute'a (2006) göre, bütünsel sistem tasarımı "sadece parçaları değil, 

tüm sistemi optimize etmeyi" gerektirir. Yaratıcılık, sezgi ve ekip çalışması gerektirir. Karşılıklı 

yararlı bağlantıları (sinerjileri) ve olumsuz bağlantıları keşfetmek için her şey aynı anda incelenmeli 

ve analiz edilmelidir." Mevcut sistemlerde artan iyileştirmeler, hem etkili hem de verimli çözümler 

için artan yararlanıcı beklentileriyle nadiren eşleşir. (Blanchard & Fabrycky, 2006, Charnley ve 

diğerleri 2011). 

Sonuç olarak, giderek daha karmaşık ve dağınık hale gelen sorunların üstesinden gelmek 

için; kapsamlı ve bütünleştirici çözümler sunmak için tasarım düşüncesinde bir değişikliği 

benimsememiz ve farklı düşünmeye başlamamız gerekiyor. (Hawken, Lovins, & Lovins, 1999). 

Bütüncül bir sistem yaklaşımı, ilgili bireyleri bir konuyu o sistemin tek bir bileşenine odaklanmak 

yerine bütün bir sistem olarak görmeye teşvik eder. Ayrıca, bir sorunun gömülü olduğu sistemin her 

bileşeninden kaynaklandığını ve sorunun her seviyede ele alınabileceğini ve ele alınması gerektiğini 

kabul eder. Seiffert ve Loch'a (2005) göre, sistemlerin en önemli yönü, izole edilmemiş ancak güçlü 

bir şekilde birbirine bağlı, karmaşık bir yapı oluşturan birden fazla parçadan oluşmasıdır. (Charnley 

ve diğerleri 2011:159-160). 

Bu projenin amacı özelinde, sistemler özerk ancak birbirine bağlı olguların bir toplamı 

olarak tanımlanır veya Sherwood'un (2002) karakterize ettiği gibi, bir hedefle bağlandığımız  

"birbirine bağlı varlıklar topluluğudur” (örneğin, tasarım süreci). Bu bağlantılılık, sistemlerin ortaya 

çıkan özelliklere sahip olduğu ve bileşenlerine ayrılamayacağı anlamına gelir; bu nedenle bunları 

bir bütün olarak analiz etmeliyiz ve bunu yapmanın yollarını inşa etmeliyiz. (Charnley ve diğerleri 

2011:160).  
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2.2. IO4 Açısından Bütünsel Sistemler Yaklaşımı 

BSY, yukarıda ana hatlarıyla açıklandığı gibi, nesnelerin (bileşenler ve sistemler) birbirine 

nasıl bağlandığını ve birbirlerini bir bütün içinde nasıl etkilediklerini anlamak için bir stratejidir. 

BSY 'nın yalnızca göçmenler veya mülteciler için erken planlama ve kariyer danışmanlığının (hem 

bireysel hem de gruplar halinde) önemine değil, aynı zamanda paydaşların (kurumların) 

gereksinimlerine ve karşılaşabilecekleri potansiyel problemlere de dikkat çekebileceğine 

inanıyoruz. 

Mevcut hizmetlerin yanı sıra belirli alanlarda ve ülkeye özgü durumlarda göçmenler ve 

mülteciler için mevcut olan istihdam ve öğrenme fırsatlarını analiz eden bir Yerel İhtiyaç Çalışması 

olan ilk Fikri Çıktı (IO1) ile projenin başlangıcından itibaren BSY'nin inşa edilmesi için kaynakları 

toplamaya başlamıştık. (Detaylı bilgi için https://fetiproject.com/wp-

content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste-190520.pdf). Çalışmaya, aşağıdaki 

şekilde gösterildiği gibi, yararlanıcıların kendi güçlü yönlerini, yeteneklerini, özelliklerini ve 

eksikliklerini anlamaları için uygun yolu seçmede uygulayıcılara ve kolaylaştırıcılara yardımcı 

olacak bir araç havuzu sağlayan IO2 ile devam edilmiştir: 

 

                                                                                                             (Kişiyi  Tanıma) 

                                                                   (Eksikliklerin Giderilmesi ve Yetkinliklerin/Becerilerin Dengelenmesi) 

                      (İş Gücü Piyasasına Erişim)                                                                                                 (Yükseköğretim) 

 

 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste-190520.pdf
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Bu aşamalar, farklı altyapıda olan ve farklı çevrelerden gelen yararlanıcıların kariyer danışmanlığı 

sürecini tasvir etmektedir. IO1'de detaylandırıldığı gibi, her bir ülke özelinde (yani yerel anlamda) 

göçmenlerin ve mültecilerin sayısında ve onları ortak ülkelerin toplum yapısına entegre edecek 

hizmetlerin sağlanmasında büyük bir farklılık vardır. Bu nedenle, ülkelerin her birinin belirtilen 

aşamalarla organizasyonel hedeflerine göre çeşitli şekillerde etkileşime girdiklerinin farkındayız. 

Örneğin, ENGIM’de, yararlanıcılar için temel hedef istihdamdır, ancak SWAPWest ve İstanbul 

Üniversitesi’nin hedef grubu zaten bir şekilde eğitim sürecinde yer almaktadır. Oslo 

voksenopplæring, iş arayanlarla ve eğitimini sürdürmek isteyenlerle çalışır. Model, her aşama için 

önerilen araçlar aracılığıyla kuruluşların ve yararlanıcıların ihtiyaçlarına göre esneklik ve 

aktarılabilirlik sağlar. Model için adımları daha somut hale getirmek için burada kısa bir özet 

verilmiştir (Daha fazla bilgi için https://fetiproject.com/wp- content/uploads/2021/10/Intellectual-

Output-2-final.docx-kombinert.pdf ): 

“Kişiyi tanıma”, 1. aşama olarak ev sahibi topluma göç eden ve ilgili kurumlara gelen 

yararlanıcıları temsil eder. Bu ilk karşılaşma olduğu için, odak noktası çoğunlukla, uygulayıcıların 

gereksinimleri anlamalarına ve "ihtiyaçlar zincirindeki" eksik bağlantıları yeniden 

yapılandırmalarına yardımcı olunan dinleme sürecidir. Yararlanıcıların taleplerine bağlı olarak 

kullanılabilecek birkaç araç vardır. Buna karşılık, İstanbul Üniversitesi'nin sunduğu yol halihazırda 

Yüksek Öğretimdedir ve üniversitenin yapısı gereği kariyer danışmanları yalnızca üniversitede 

öğrenim gören göçmenler ve mülteciler ile İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (İSTANBUL KAGEM)’den çevrimiçi randevu oluşturmaları kaydıyla 

görüşebilirler. Bu nedenle, mülteciler ve göçmenler bir danışmanla görüşmek istediklerinde, 

öncelikle çevrimiçi kendini değerlendirme envanterini doldurmaları gerekir. Bu nedenle, bu ilk 

aşamada İstanbul Üniversitesi, İskoçya’nın Beceri Geliştirme-Öz değerlendirme Araçları Belirleme, 

İş Dünyam – Beceri Gezgini Aracı’nı (My World of Work Skills Explorer Tool) kullanabilirken, 

ENGIM, yararlanıcılarının profiline göre halihazırda kullanmakta oldukları araçların yanı sıra 

“Kutum” (My Box) etkinliğini ve Norveç'in “SØT” aktivitesini kullanabilir. 

İkinci aşama olarak “Eksikliklerin Giderilmesi ve Yetkinliklerin/Becerilerin 

Dengelenmesi”, ortak kuruluşları daha önce ziyaret ettikleri için yararlanıcıların gereksinimlerinin 

daha net olduğu aşamayı tarif eder, ancak bu ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen birtakım 

faktörler söz konusu olabilir. Yararlanıcılar bu aşamada doğru yolda ilerleyebilmek için rehberliğe 

ihtiyaç duyabileceğinden, temel amaç onlara kendi niteliklerini, becerilerini vb. keşfetmeleri için 

rehberlik etmektir. SWAPWest, Yüksek Öğrenime özel bir rotaya sahip bir kuruluştur. Bu nedenle, 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf
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bu aşamada, SWAPWest, ‘Durum Değerlendirmesi’ (Taking Stock’) (SWAPWest Yüksek Öğretim 

için Hazırlık) modelinin yanı sıra “SØT” aracını uygulamayı seçebilirken, ENGIM, kendilerini yazılı 

olarak ifade etmekte zorlanan veya bilgisayar becerilerinden yoksun olan yararlanıcılara 

uygulanabilen ve bir konuşma faaliyeti olan Norveç'in Kariyer Yetkinliği (Career Competence) 

modelini kullanmayı tercih edebilir. SWAPWest ve diğer ortaklar, aşağıdaki linkte gösterilen, özel 

olarak tasarlanan atölye çalışmasının ürünü olan FETI Yetkinlikleri’ni kullanabilir: 

https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/ 

İstenilen rotaya ilerlemek için hangi adımların gerekli olduğunu daha iyi anladığımızda, 

"işgücü piyasasına girmede yardım" veya "eğitim yolunda yardım" yararlanıcıların gelişmesinin 

bir sonraki aşamasına paralel yollar olacaktır: 

"İşgücü Piyasasına Erişim ", yararlanıcıların işgücü piyasasına hazır olduğu ancak yine de 

yardıma ihtiyaç duyabileceği bir sonraki adımdır. Bu kapsamda, bu aşama, yararlanıcılar kuruma 

başvurduğunda iş gücü piyasasına girmek için sadece az bir yardıma ihtiyaç duyarlarsa, önceki iki 

aşama atlanarak ilk aşama olarak da kullanılabilir. Her bir ortak ülkenin işgücü piyasası özellikleri, 

ekonomik durum, işsizlik oranı ve istihdam fırsatlarının yanı sıra organizasyon yapısı açısından da 

farklılık göstermektedir. Modelin bu aşamasında, yararlanıcıların iş veya staj konusunda aktif 

olarak yardımcı olmayan Oslo Servicesenter tarafından farklı bir yaklaşım kullanılmaktadır. 

İstanbul Üniversitesi de yararlanıcılara iş bulmaktan sorumlu değildir. Öte yandan, iş fırsatları ve 

staj imkanı aramak, yükseköğretim öğrencileri için önemlidir. Bu nedenle, bu aşamada ENGIM'in 

Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (PUOI) - Koruma ve Entegrasyon Süreci İstanbul 

Üniversitesi tarafından da kullanılabilir. 

"Eğitim yolunda yardım", bir okulda eğitimini tamamlamak (temel veya yüksek öğretim) 

veya gittiği ülkenin dilini öğrenmek gibi eğitim ihtiyacı olarak gereksinimlerini birinci ve ikinci 

aşamalarda belirten veya eğitimi sürdüren yararlanıcıları içeren alternatif bir aşamadır. Uzun 

vadede bu aşamanın, yararlanıcıların işgücü entegrasyonuna bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Modelin bu aşaması için kullanıma sunulan araçlar da esnektir, kullanımı kolaydır ve birçok ülke 

özelinde uyarlanabilir. SWAPWest, yararlanıcıların halihazırda sahip oldukları yeterlilikleri ve 

yükseköğretime başarılı bir şekilde devam etmek için ihtiyaç duyacakları yeterlilikleri belirlemek 

için ‘Taking Stock’ ve ‘SØT’u kullanmayı tercih edebilir. 

IO2 özelinde yürütülen çalışmalar, eğitmenler ve uygulayıcılar için bir Beceri Geliştirme 

Rehberi ve Paketinin geliştirildiği IO3'te daha geniş bir bağlamın parçasını oluşturur (Daha fazla 

bilgi için https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-

https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p%23/
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf
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package.pdf). IO3, yararlanıcılarla çalışmayla ilişkili eğitmenler ve uygulayıcıların kültürel 

hassasiyete ilişkin farkındalıkları geliştirilirken, aynı zamanda yararlanıcıların işgücü piyasasına 

katılma veya akademik veya mesleki bir kursa yönelme istekleri için gerekli olacak önemli 

yetkinlikleri vurgular. Bu rehberdeki öneriler herhangi bir beceri ve yetkinlik değerlendirmesi ile 

birlikte uygulanmalıdır. 

Bu fikri çıktılar, BSY'nın tasarım ve gelişiminin temelini oluşturur. BSY geliştirilirken 

bazı paydaşların ve yararlanıcıların anketler ve görüşmeler yoluyla toplanan öncelikleri göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 
Paydaşların öncelikleri: 

• Sosyal uyum (- sürekli istihdamın ve eğitim ve beceri gelişimine katılımın arzu 

edilen uzun vadeli bir sonucu olarak.) 

• Uzun vadeli planlama 

• Yararlanıcılara ulaşmak ve olumlu sonuçlar için onlarla etkileşim kurmak 

• Yararlanıcılara ulaşabilmeleri ve bilgi eksikliğinin üstesinden gelebilmeleri için 

diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak 

• Kültürlerarası iletişim 

• Bütünsel çoklu hizmetler/entegre hizmetler 

• Fırsatların hedef kitle tarafından bilinmesi 

•  Hedef grup için mevcut fırsatları öne çıkarmak 

 
 

Yararlanıcıların öncelikleri: 

• Fizyolojik ihtiyaçların karşılanması: Güvenlik, yemek, konaklama…vb. 

• İstihdam 

• Dili öğrenme 

• Eğitim 

• İhtiyaç düzeyine göre hizmet 

• Ev sahibi toplumla uyum içinde yaşamak 

• Ev sahibi toplumun eğitim ve istihdam sistemini bilme gerekliliği 

• Çevresinde sunulan hizmetleri bilme gerekliliği 

• Nasıl iş arayacağı 

• Ev sahibi toplumla sosyalleşme 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf
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• Çevrelerindeki hizmetlere aşina olmak 

• İş bulmak için gereken adımları anlamak 

• Ev sahibi toplumun bir üyesi olarak değer gördüğünü hissetmek 

• Ev sahibi topluma entegrasyon 

• Ev sahibi toplumun eğitim ve istihdam sistemini anlamak 

 
 

Bu öncelikler, BSY'nin oluşturulmasında kilit bir role sahiptir. 

BSY'nin kurulmasına yönelik bu çerçevede, yararlanıcıların ve danışmanların karşılaştıkları 

önemli sorunları değerlendirmek için bir SWOT analizi yapılmasına karar verilmiştir. Bireylerin 

tam olarak potansiyellerini fark etmelerini ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmalarını 

destekleyerek ev sahibi topluluk ile göçmenler arasındaki sosyoekonomik ayrımı ortadan 

kaldırmaya çalışırken, yalnızca danışmanların ya da ilgili meslek uzmanlarının değil, aynı zamanda 

yararlanıcıların da karşılaştığı sorunları göz önünde bulundurmalıyız. 
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3. IO4 Açısından SWOT Analizleri 

SWOT analizi, bir kurumun hem iç hem de dış bağlamlarında karşılaştığı performans 

göstergelerini değerlendiren ve güçlendiren bir süreçtir. Güçlü yönler amaçlanan performansın 

arttırıcılarıdır, zayıf yönler istenen performansın gerçekleşmesini engelleyen faktörlerdir ve her 

ikisi de bir kuruluşun kontrolü altındadır. Fırsatlar istenen performansın artırıcılarıdır, tehditler ise 

istenen performansı engelleyebilecek olan birtakım faktörlerdir her ikisi de bir kuruluşun kontrolü 

dışında kabul edilen göstergelerdir (Leihg, 2009:1089). 

SWOT analizi, bir kuruluşun kaynaklarını ve ortamını dört kategoriye ayırmak ve 

düzenlemek için popüler bir stratejidir: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler. 

(Samejima, Shimizu, Akiyoshi, & Komoda, 2006). Güçlü ve Zayıf yönler, sırasıyla şirketlere 

amaçlarına ulaşmada yardımcı ve engelleyen içsel (kontrol edilebilir) değişkenlerdir; Fırsatlar ve 

Tehditler, kuruluşların misyonlarına ulaşmalarına yardımcı ve engelleyen dışsal (kontrol edilemez) 

yönlerdir. Güçlü ve Zayıf yönler, şirketlerin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı ve engelleyen içsel 

(kontrol edilebilir) değişkenlerdir; Fırsatlar ve Tehditler ise, kuruluşların misyonlarına ulaşmalarına 

yardımcı ve engelleyen dışsal (kontrol edilemez) yönlerdir (Dyson, 2004). Bu dört alandaki 

özellikleri belirleyerek, işletme karar verme, planlama ve strateji geliştirme için temel 

yetkinliklerini belirleyebilir. SWOT analizi, bir şirketin stratejik planlama sürecinde 

kullanılabilecek birkaç yöntemden biridir (Phadermrod, 2019: 195). Proje açısından bu teorik 

tanımlardan yola çıkarak bir SWOT analizi geliştirmeye çalıştık. 

BSY'yi oluşturmak için, her bir ortak ülkeden paydaşlar ve yararlanıcılarla güçlü yönleri ve 

eksiklikleri ile ileriye dönük fırsatlar ve tehditler hakkında görüşülmüştür. Her ortak ülkenin 

yanıtları sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmanın amacı, ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

karşılaştırmayı kolaylaştırmaktır. 

Her ortaktan toplanan bilgilerin bir sonucu olarak, SWOT analizinde tespit edilen unsurların 

üç geniş kategoride sınıflandırılabileceği açıkça belirmiştir: 

• Yararlanıcılar hakkında (Göçmenler ve mülteciler) 

• Hizmetler hakkında 

• Paydaşlar hakkında 

Aslında, bu kategoriler BSY'nin temelini oluşturmaktadır. Sonuçların BSY geliştirme süreci 

boyunca tutarlı olduğu belirlenmiştir. Ortak ülkelerdeki paydaşların yararlanıcılarla çalışırken 

karşılaştıkları zorluklara odaklanılmıştır. Tüm ortak ülkelerdeki paydaşlar için en yaygın sorun, dil 

eksikliği olarak ortaya çıkmıştır. Yararlanıcılara dağıtılan anketlerin bulguları bu sonucu 
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desteklemektedir.  

Çalışmada güçlü ve zayıf yönler de dikkate alınmıştır. Zayıf noktalar açısından, her ülkenin 

belirli ortak sorunları vardır. Dil sorunuyla birlikte, kültürel farklılıklar, kariyer danışmanı 

yetkinliği, finansal yardım ve hizmetlerle ilgili örgütsel sorunlar, zayıflık olarak etiketlenen ortak 

zorluklardır. Göç ve mültecilere ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması olasılığı, sosyal 

dışlanma ve emek sömürüsüne karşı savunmasızlık yaygın potansiyel tehlikeler olarak 

görünmektedir. Öte yandan, her ülkenin, danışmanlık, eğitim ve çeşitli hizmetler yoluyla onlara 

destek olmak gibi göçmenler ve mültecilerle çalışmak söz konusu olduğunda kendi avantajları ve 

kaynakları vardır. Bu kaynaklar ve toplum, göçmenler ve mültecilere ancak farkında oldukları 

sürece faydalanabilecekleri önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle, BSY, beceri geliştirme 

yollarını teşvik etmek için paydaşlar, yararlanıcılar, hizmetler ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki 

ilişkiyi göstermeyi amaçlamaktadır. 
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4. Proje İçin Bütüncül Sistem Yaklaşımının Geliştirilme Süreci 

Ev sahibi toplum ile göçmenler arasındaki sosyoekonomik boşluğu kapatmak projenin ana 

bileşenlerinden biridir. Proje ortakları, göçmenlerin ve mültecilerin işgücüne veya eğitim ve 

öğretime entegre olmalarını desteklemek için beceri değerlendirmesine yardımcı olacak kaynaklar 

ve araçlar üretmeyi hedeflemiştir. Projenin amacı, yararlanıcılar için süreci kolaylaştırmak ve bu 

amaçla gerektiğinde yeni yollar oluşturmaktır. Ancak her bir ev sahibi ülkenin, göçmenlerin 

demografik özellikleri, sosyal, politik ve ekonomik durumları ve karşılaştıkları sorunlaryla göç 

geçmişi/deneyimi farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar ortak ülkelerdeki paydaşlar ve 

yararlanıcılarla yapılan görüşmelerde daha belirgin hale gelmiştir. Tüm ortaklar için en büyük 

zorluk, yararlanıcıların dil becerilerinin eksikliği olsa da, yararlanıcıların eğitim ve iş sistemlerinde 

ilerleme yetenekleri gibi diğer yönler olumlu veya olumsuz olarak çeşitlilik göstermiştir. Bu 

bağlamda, Norveç'teki görüşmecilerin çoğunluğu, nasıl iş arayacaklarını, yüksek öğrenime devam 

etmek için hangi adımları atacaklarını ve yakın çevrelerinde hangi eğitim seçeneklerinin mevcut 

olduğunu bildiklerini ifade etmektedirler. Bununla birlikte, bazıları işyerindeki haklarından emin 

olmadıklarını belirtmekte ve bazıları da ev sahibi toplumun iş etiğine aşina olmadıklarını 

belirtmektedir. Durum böyleyken, her ülkenin bağlamı ve dolayısıyla rehberlik, olanaklar, işgücü 

piyasası koşulları, sosyal politikalar ve hizmetler farklı olduğundan tek bir çözüm tüm ortak ülkeler 

için etkili veya uygulanabilir olmayabilir. Bu nedenle, ulusal bağlam farklılıklarını dikkate almamız 

gerektiğini biliyoruz. Öte yandan, bu çeşitlilik proje ortaklığının gücünün bir işareti olarak 

görülebilir. Çevrimiçi toplantılarda kararlaştırıldığı üzere, çok çeşitli ulusal bağlam farklılıklarına 

rağmen ortak bir yaklaşım geliştirmek için hala imkan vardır, çünkü nihai hedef, kariyer rehberliği 

ve danışmanlığı yoluyla çeşitli hizmetler sağlayarak yararlanıcılar ve yerel sakinler arasında "sosyal 

uyumu" sağlamaktır. 

Toplantı sırasında tek taraflı sosyal uyum ve uyum politikalarının işe yaramayacağına 

konusunda da görüş birliğine varılmıştır. Başka bir deyişle, mülteciler ve ev sahibi halk arasında 

sosyal uyumu sağlamak için izole bir biçimde sadece hizmetlerin sunulmasının yeterli olmayacağı 

belirlenmiştir. Bu, BSY'nin işaret ettiği gibi alandaki ilgili tüm aktörlerin katılımını içeren kapsamlı 

bir strateji gerektirir. 

Paydaşlarla yapılan görüşmelerde, engelleri aşmak için birbirleriyle bağlantılı aktörlerin 

ilişki halinde olmasının çok önemli olduğu da açıkça belirtilmiştir. Örneğin İtalya örneğinde olduğu 

gibi:  "Gereksinimler çeşitli ve bu gereksinimlerin çözümü standart olamaz; insanların 

karmaşıklığının dikkate alınması gerekir. Barınma veya yasal ve idari destek olmaksızın çalışma 
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yaşamına dahil etme üzerinde çalışamazsınız”. Daha bütüncül bir hizmet verebilmek için 

göçmenlerle ilgilenen birçok kişiyle daha iyi bir takım çalışmasının çözüm olacağı Norveç'te de 

vurgulandı. Türkiye'deki çeşitli paydaşlar, sektördeki kamu ve özel kuruluşlarla güçlü iş birliğinin 

geliştirilmesinin ve sürdürülmesinin, STK'ların proje tabanlı ve kısa vadeli çalışma tarzı/koşulunun 

ürettiği sürdürülebilirlik sorunlarının üstesinden gelmeye de yardımcı olabileceğini belirtmiştir. 

Bu anlamda, BSY, kariyer danışmanlığı alanında göçmenlerle çalışma durumunda, 

yararlanıcıların kendilerinin, kariyer rehberlerinin/kolaylaştırıcılarının ve hizmetlerin temel boyutlar 

olarak belirlenmesini gerektirir. Bunlar bu sürecin ana unsurları olmakla birlikte, yerel yönetimler, 

ulusal/uluslar arası sivil toplum kuruluşları, eğitim merkezleri, devlet kurumları, üniversiteler, yasal 

düzenlemeler, finansman, ev sahibi toplumun hukuk sistemi, kariyer danışmanları/rehberlik 

personelinin kültürel farkındalığı ve danışmanların/rehberlik personelinin ev sahibi toplumun ve 

yararlanıcıların durumuna ilişkin yeterliliği vb. dikkate alındığında sürece önemli katkı sağlarlar. 

İşte bu nedenle, paydaşlar, yararlanıcılar ve sağlanan hizmetlerin tümü birbirlerinden etkilenme 

potansiyeline sahip olduğundan, süreç bütünsel olarak ele alınmalıdır. Böyle bir yaklaşımın mevcut 

hizmetlerin kalitesini artıracağını ve çıktıların sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını 

düşünüyoruz. 

Çevrimiçi proje toplantısı sırasında, BSY bileşenlerinin yararlanıcıların ve paydaşların 

yaşadıkları sorunlara dayalı olarak ne olabileceğini belirlemek için ortak çalışmalar yapılmıştır. 

Aşağıda, BSY'ye hangi bileşenlerin dahil edilebileceğinin görüşüldüğü toplantının öne çıkan 

hususlarından bazıları yer almaktadır: 

• Göçmen ve mültecilerin geçmişlerinin anlaşılması  

• Ek beceriler öğrenmek 

• Ağların farkındalığı (uygun yönlendirmeler) 

• Kariyer rehberlik süreci için yeterli zamana sahip olmak 

• Bağımsızlığı teşvik etmek (yardım ve yardıma bağımlılıktan kaçınmak) 

• Entegrasyon hizmetlerinin organize edilmesi (grup ve bireysel) 

• Kısa vadeliden ziyade uzun vadeli planlama 

• Hizmetler, yararlanıcıların ihtiyacına uygun olarak verilmelidir – yararlanıcıların 

ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

• Temel ihtiyaçların sağlanması 

• Bireysel adaptasyon 
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Yararlanıcıların Bağlamı Ev Sahibi Toplumun 

Bağlamı 

• Sistematik anlayışın sağlanması 

• Kültürel farkındalık 

• Mali destek ve finansman 

• Toplumsal kabul (önyargıdan kaçınma) 

 

Aşağıda kavramsal olarak tasvir edilen model, bu boyutlar ve ana bileşenler kullanılarak 

üretilmiştir. Model ayrıca öz değerlendirme için kullanılabilir ve sistemde sizin, yani okuyucunun 

parçası olduğu iyileştirme alanlarını belirlemek için de kullanılabilir. Bu sistematik faaliyet, mülteci 

ve göçmenlerle çalışan bir kişinin çalışmalarında sosyal uyumu yakalamak üzere kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

- Değerler 

- Arka Plan 

- Tarihçe 

Hizmetler 
Dil Eğitimi 

Kariyer 

Danışmanlığı 

 Mali Destek 

 
 
 

 
 

- Kültürel  
farkındalık 

- Hizmetlerin 
farkındalığı 

- Ev sahibi 
toplumla 
sosyalleşmek. 
- Dil 

-İşgücü piyasasında 
yön bulabilmek 

 

 

 
 

 
Yararlanıcılar 

 Göçmenler 
ve Mülteciler 

Sosyal 
Uyum 

 

 
Paydaşlar 

Dernekler 
Üniversiteler 

İstihdam 
Hizmetleri 

Diğer Eğitim 
Merkezleri 

 
- Kariyer Danışmanlarının/eğitim 
rehberlik personelinin kültürel 
farkındalığı 

-Diğer hizmet sağlayıcılarla 

koordinasyon  

- Finansman desteği 

- Kariyer Danışmanlarının/rehberlik 
personelinin niteliği 

- Kurumsal Yasal Sistem  
Farkındalığı 

- İşgücü Piyasası Koşullarına ilişkin 
Farkındalık 

- Diğer aktörlerle koordineli 
çalışmak. 

- Uzun vadeli planlama 

- Sürdürülebilirlik 

 
- Siyasi Yönergeler 

- Hukuk Sistemi 

- Haklar ve yasalar 

- Kurallar 
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Şekil 2: FETI Bütüncül Sistem Yaklaşımı 

 

 

 Bizim için BSY konu ile ilgili çalışan tüm paydaşlara projemizin amacını göstermesi 

açısından önemli bir çıktıdır. Önceki fikri çıktıları izleyerek kurulan model, farklı geçmişlere sahip 

yararlanıcıların ihtiyaçlarını ve becerilerini analiz etme ve sosyo-ekonomik entegrasyonu ve 

istihdamı destekleme hedefini sürdürmektedir. Önceki fikri çıktılar, BSY’nin tasarım ve gelişiminin 

temelini oluşturur ve tutarlı gelişme, ilerleme ve entegrasyon için yollar ve fırsatlar sağlayabilir. 

Dolayısıyla, ortak ülkelerden veya diğer ülkelerden, göçmenler veya mültecilerle çalışan veya ilişki 

kurmayı planlayan herkes, önceki fikri çıktıların kaynaklarını da içeren BSY'den yararlanabilir. 

Önceki fikri çıktılar dolayısıyla biliyoruz ki ortak ülkeler çeşitliliklerine rağmen, uzun 

vadede yararlanıcılar ve yerel sakinler arasında "sosyal uyumu" sağlamak için rehberlik aracılığıyla 

çeşitli hizmetler sağlama/yönlendirme ortak hedefine sahipler. “Sosyal uyum” ortak ülkeler 

arasında en fazla görüş birliğine varılan husus olduğundan geliştirilen modelin merkezinde yer 

almaktadır. 

Hedef gruplar ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, rehberlik seanslarında 

odaklanılması gereken çeşitli gereksinimler ve olası konular vardır: istihdam sistemi, eğitim sistemi, ev 

sahibi ülkedeki olanaklar, iş etiği, dil, haklar, iş ilişkileri oluşturma vb. Bu açıdan paydaş görüşmelerinden 

elde edilen önemli bulgulardan biri, Türkiye’de de örnek verildiği üzere yararlanıcıların kendilerine 

sunulan hizmetlerden habersiz olmaları ve dijital dünyaya erişimi olmayanlar için durumun daha da 

zor hale gelmesidir. Türkiye'deki paydaşlar faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun sosyal medyada 

duyurusunun yapıldığını belirtmişlerdir. İnsanlar bu araçları kullanmıyorlarsa veya bunlara 

erişimleri yoksa faaliyetler ile ilgili bilgi sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca, bu hizmetlerin 

yaygınlaştırılmasının ve bilgilendirmesinin yalnızca ev sahibi ülkenin dilinde yapılması, bu 

hizmetlere ulaşılmasında kendi başına büyük bir engel oluşturabilir. Dil engelleri, maddi durumun 

el vermemesi ve kültürel farklılıklar, katılımcı gruplarımızın yeni toplumlarına adapte olurken 

üstesinden gelmek zorunda oldukları güçlüklerin sadece birkaçıdır. Ayrıca, çoğu durumda, 

mültecilerin sahip oldukları becerilerin mevcut işgücü piyasası taleplerine uygun olmadığı ve bunun 

sonucunda, mülteci ve göçmenlerin mesleki eğitimden veya yüksek öğrenimden dışlandığı ve 

yetenekleri ya da eğitimlerinin çok altında işlerde dahi çalışma imkanı bulamadıklarının altı 

çizilmiştir. İşsiz olmak, devlet yardımı mevcut olsa bile birçok aileyi istikrarsız bir finansal duruma 

sokmaktadır. Bazı yönlerden İskoçya'nın sonuçları oldukça olumlu olsa da hedef grup, özellikle 
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istihdam ve çalışma koşulları alanlarında daha fazla rehberliğe ihtiyaç duymaktadır. Ancak, daha 

önce de belirtildiği gibi, bu SWAPWest'in üstendiği bir hizmet değildir ve kolejlerde, iş ve işçi 

bulma kurumlarında ve iş merkezlerinde kariyer danışmanları tarafından ele alınacaktır.  

Korumadan, dil ve mesleki beceriler kazandırmaya kadar çeşitli ihtiyaçlara yönelik 

hizmetler olsa da, bu hizmetlerin genellikle birbirinden bağımsız olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu nedenle, mevcut yollar arasında ilişki kurulmasını kolaylaştırmayı ve belirli durumlarda ihtiyaç 

duyulan yerlerde yeni yöntemlerin oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, BSY, 

mültecilerin ve göçmenlerin bireysel olarak ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmek ve hızlı bir 

şekilde toplumun saygın üyeleri olmalarını sağlamak için konuyla alakalı kurumların arasında bağ 

kurmanın yanı sıra mevcut bağları geliştirmenin önemi üzerine kurulmuştur. Bu amaçla, projenin 

bu aşamasında, mültecileri ve sığınmacıları uygun mesleki eğitim ve öğretime yönlendirmek için 

Şekil 2’deki FETI için Bütünsel Sistemler Yaklaşımında görüldüğü gibi daha uyumlu bir sistemin 

önemini vurgulamaya odaklandık. 

          BSY, yalnızca yararlanıcıların ihtiyaçlarına ve zorluklarına değil, aynı zamanda 

paydaşların hedef gruplara yönelik becerilerinin artırılmasına da odaklanarak, yararlanıcıları, 

paydaşları ve sağlanan hizmetleri koordineli bir şekilde dikkate alarak bütünsel bir yaklaşım sunar. 

Bu yaklaşımda entegrasyon alanında faaliyet gösteren kuruluşları kapsamlı bir sistemik perspektif 

ışığında inceleyebiliriz. Kuruluşları modele eklediğimizde FETI ile ifade edilen böyle bir 

entegrasyon sistemi ortaya çıkmaktadır. Entegrasyonun tüm aşamalarında çalışan kurumlar da 

olabilir. Bu sayede, sistemik düşünme, mültecilerin çalışma hayatına katılım veya yüksek öğrenime 

devam etmek için ihtiyaç duydukları gereksinimleri ve belirli hizmetleri vurgulamaya yardımcı 

olabilir. Bu durum şu şekilde ifade edilebilir: 

1 Kişiyi tanıma 

Mülteci/göçmenlerin ev sahibi ülkeye ilk geldiklerinde barınma, sığınma talepleri, 

mevcut finansman ve diğer kurumlara yönlendirmeler konusunda uzman kuruluşlar 

2 Boşlukların giderilmesi ve yetkinliklerin/becerilerin dengelenmesi 

Mülteci/göçmenin dil ve eğitim düzeyindeki yeterliliğinin değerlendirilmesi 

amacıyla yönlendirildiği kuruluşlar 

3 İşgücü Piyasasına Erişim veya Eğitim yolunda yardım 

Mülteci/göçmen için uygun iş Niteliklere ve nihai istihdama 

bulmada yardımcı olan yönelik eğitim ve öğretime 

iş ve işçi bulma merkezleri  yardımcı olabilecek kuruluşlar 
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Karşılaştırılabilir bir yönlendirme sistemi ve hedef grupların gereksinimleri hakkında ortak bir bilgi 

birikimi ile yararlanıcılar için sorunsuz bir yönlendirme sağlamak amacıyla bu kuruluşlar ve 

kurumlar arasında yakın bağlantılar kurulmalıdır. 

 

Dört ortak kuruluşa bakıldığında, hedef kitlemizle çalışmanın farklı yolları olduğu görülebilir. Bazı 

kurumlar esas olarak bir yola odaklanırken (yukarıda açıklanan modelde gösterildiği gibi), diğerleri 

tüm modele daha fazla odaklanırlar (aşağıdaki modele bakınız). 

FETI modelini sistemik düşünceye dahil etmenin bir diğer yolu da, FETI modeline göre hedef 

grupla çalışırken kuruluş içinde neyin önemli olduğunu belirlemek için dördüncü fikri çıktıdaki 

(IO4) sistemik analiz modelinin sonuçlarını kullanmaktır. Bu, en iyi şu şekilde ifade edilebilir:  

 

  

 

 
 

                                                (Kişiyi Tanıma) 

                                                                    

       (Eksikliklerin Giderilmesi ve Yetkinliklerin/Becerilerin Dengelenmesi)              

 (İş Gücü Piyasasına Ulaşma)     (Yükseköğretim) 

           

 

Şekil 3: Bütünsel Sistemler Yaklaşımı-FETI Modeli 

Sonuç olarak, konuyla ilgilenen herkes kendini bağlamdan soyutlamaktan kaçınmalıdır. Bu, 

yararlanıcılarla çalışırken, hem ev sahibi toplumun koşullarının hem de yararlanıcıların 

sosyoekonomik durumlarının dikkate alınması gerektiğini anlamına gelir. Bu noktada endişe 

duyulan husus, danışmanların ve rehberlik personelinin mültecilerin menşe ülkesinin kültürü, eğitim 

sistemi ve toplumsal özellikleri hakkında bilgi eksikliğidir. İtalya örneğinde olduğu gibi, "önceki 

Kariyer 

danışmanları 
kültürel 

farkındalığa 

odaklanmalıdırlar 
(Daha fazla bilgi 

için IO3’e (üçüncü 
fikri çıktı) bakınız) 

Kariyer danışmanları 
işleyiş içerisinde süreci 

değerlendirmelidirler. 

Örneğin hedef grubun 
ihtiyaçlarına cevap 

vermek adına diğer 

kurumlarla iş birliği 
yapılmasına ihtiyaç var 

mı, ya da hedef grubun iş 

gücü piyasası ile ilgili 
daha fazla bilgiye ihtiyaç 

duyup duymadığı ya da 
daha fazla rehberliğe 

ihtiyaç duyulup 

duyulmadığı gibi. 

Kariyer danışmanı 

hedef grubun ve ev 

sahibi toplumun 
koşullarını, 

durumunu hatırda 

tutmalıdır. 

Rehberlik sürecini 

etkileyen birçok faktör söz 
konusu olabilir, örneğin 

finansman sağlama, dil, 

yasal yönergeler, haklar ve 
yasal mevzuat, uzun 

dönemli planlamadan 

ziyade kısa dönemli 

planlama…gibi 

Kariyer danışmanının hedef grupla görüşmeden 

önce kendi durumunu ve kaynaklarını tespit etmesi 
önerilir. (Örneğin bu fikri çıktıda sıralanan soruları 

kendisine sorabilir) 
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yetkinlikleri değerlendirmeye çalışırken zorlanabiliriz. Örneğin, Gambiya'da elektrikçilik yapmış bir 

yararlanıcımız vardı, ancak iş tecrübesine rağmen, önceki iş pozisyonları, referansları veya 

Gambiya'daki elektrikçi olmak için izlenen mesleki yol ve bunun İtalya’dakiyle benzerlik ve 

farklılıklarına hakkında yeterince bilgiye sahip olunamadığından ona destek olmak zordu.” 

Mültecinin ev sahibi ülkenin kültürü, olanakları, ilgili hizmetleri vb. hakkında farkındalık eksikliği 

de sonuç üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Örneğin Norveç'teki bazı paydaşlar, hedef 

grubun sunulan olanakların çoğundan habersiz olduğunu belirtmiştir. Hedef grubun birkaç üyesi de 

Norveç’teki eğitim ve istihdam sistemleri gibi ilgili kurumlara aşina olmadıklarını belirtmiştir. 

Benzer şekilde, Türkiye'de de hedef grubun önemli bir kısmının, başta kariyer danışmanlığı olmak 

üzere mevcut hizmetlerin çoğundan habersiz oldukları dile getirilmiştir.   

Bu anlamda, BSY, paydaşların yararlanıcıların yetkinlik düzeylerini yeterli seviyeye 

getirmek için sunulan hizmetler bağlamında yararlanıcılarla karşılıklı etkileşim içerisinde olmaları 

gerektiğine vurgu yapar. Bu çerçevede, yararlanıcıların ve paydaşların karşılıklı olarak aşağıdaki 

hususların farkında olması gerekir: 

• ev sahibi toplumun destek sistemi 

• göçmenlerin ev sahibi toplumdaki hakları 

• işgücü piyasası ve ev sahibi toplumun yasal koşulları 

• kültürel duyarlılık 

• eğitim ve meslek sistemi 

 

 Bu noktada BSY, sunulan hizmetlerin, paydaşların ve yararlanıcıların birbiriyle ilişkisini 

ve bu üç bileşenin birbirini nasıl etkilediğini vurgulamaktadır. Özellikle paydaşlar ve hizmetler 

arasındaki koordinasyon, bir İtalyan paydaşla yapılan bir görüşme sırasında açıkça belirtildiği gibi, 

etkili çalışma için kritik olarak görülmektedir: “Elbette, bir kuruluş tek başına her konuda yetkin 

olamaz ve bir alanda uzmanlaşmak çok önemlidir; bunun yerine, göçmenlere temel alanlarda 

hizmet veremeyen uzmanlar arasında gerilimi önlemek için entegre çözümler geliştirebilmelidir. 

Piedmont bölgesinde göçmen kökenli kişiler için çok sayıda fon ve proje vardır, ancak bunlar 

yalnızca insanların yaşamının tüm unsurlarını göz önünde bulundururlarsa gerçekten etkili 

olabilirler. Çok sayıda olanak vardır ve göçmenler bunların farkındadır; ancak çoğu zaman 

kuruluşlar birbirleriyle işbirliği yapmıyor veya kısa süreli projelerde çalışıyorlar, bu da 

yararlanıcılar arasında yaygınlaştırılacak bilgi türüne ilişkin belirsizliğe neden oluyor.” 

Paydaşların diğer aktörlerle koordineli çalışması ve diğer aktörlerin ve kuruluşların 



Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir (Erasmus+ programı – Yetişkin eğitimi için 

KA2 Stratejik Ortaklığı). Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların 

görüşlerini yansıtan içeriğin tasdik edildiği anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

 

23 

 

hizmetleri hakkında bilgi sahibi olması göçmenlere ve mültecilere daha iyi rehberlik sağlayacaktır. 

Daha da önemlisi, STK'lar, belediyeler ve çeşitli kurumlar gibi sektördeki diğer 

birimlerle/paydaşlarla işbirliği yapmak, hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için uzun vadeli 

ve stratejik planlamaya olanak sağlayacaktır. Alandaki diğer birimlerle/aktörlerle ağ kurmanın yanı 

sıra, iş piyasasında/eğitimde başarılı olmuş göçmenlerle de işbirliği yapmak faydalıdır. Böyle bir 

yaklaşımla, farklı paydaşlar ve diğer aktörler, göçmenlere ve mültecilere başarılı bir şekilde 

rehberlik etmeye yönelik hizmetlerin her birinden haberdar olabilir.   

• İlk olarak, projenin birinci fikri çıktısı (IO1), yerel ihtiyaç analizi, hem yararlanıcılar 

hem de partner kuruluşlar için ortak bir zeminin oluşturulması için hem yapı hem de 

bir temel sağladı. Birinci fikri çıktı sonucunda, hedef grupların nitelikler açısından 

farklılık gösterdiğini, ancak yeni bir ülkede ve kültürde bulunma, geçinme, dili 

öğrenme ve doğrudan istihdama veya bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra iş 

bulma ve kariyerlerini ilerletme gibi bazı önemli ortak özellikleri paylaştıklarını 

gördük. Ortakların çalışmalarında, mültecilerin ev sahibi toplumdaki ilk günlerindeki 

erken yönlendirmelerinden, oturum izni elde ettikten sonra finansal, barınma 

kariyerlerinde iyileştirme, eğitim rehberliğine ve gerekli bürokrasi ile ilgili 

yardımlara kadar hedef gruba sunulan tüm destek yelpazesine odaklanılmıştır. Bu 

bağlamda, birinci fikri çıktı, yerel koşulların, mevcut olanakların ve göçmen 

gruplarının ortak ülkelerdeki yasal düzenlemeler, haklar ve finansal fırsatlar 

açısından en son durumlarının gözlemlenmesinde oldukça kullanışlıdır. Bununla 

birlikte, bu fikri çıktıda sunulan işleyiş mantığı, partner ülkeler dışında kalan diğer 

paydaşlar tarafından da yararlanıcılarla çalışmaya başlamadan önce kendi kurumsal 

kapasitelerinin farkına varmak için yerel ihtiyaç analizi ile kendi lokal koşullarından 

başlayarak ne tür rehberlik çalışmalarının sağlanabileceğini ve kim tarafından 

sağlanabileceğini, kariyer danışmanlarının ve hizmetleri sunan kolaylaştırıcıların 

yeterlilik durumunu; halihazırda ne tür beceri ölçme yöntemlerinin kullanıldığını ve 

güncel olup olmadığını; yararlanıcıların ihtiyaçları ve hakları, maddi destek 

olanakları ve istihdam ile ilgili olarak hedef gruba yardımcı olabilmek için ilgili 

kuruluşların yasal düzenlemeleri takip edip etmedikleri ve şu anda mevcut 

koşullarıyla gerekli ihtiyaçları karşılayıp karşılamadıklarını görmek için 

kullanılabilir.  

Örneğin, X ülkesindeki bir yararlanıcı bir kuruma başvurursa, kuruluşun atması gereken ilk 
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adım, yerel ve ulusal kaynakların, yasal istihdam ve eğitim sistemlerinin ve göçmenlerin haklarının 

farkında olmaktır. Kuruluş, yararlanıcıya yerel anlamda herhangi bir hizmetin ne ölçüde 

sağlanabileceğinin farkında olmalıdır. Kurum yeterli kaynaktan yoksunsa, diğer paydaşların hedef 

nüfusa yönelik imkanlarının ve hizmetlerinin farkında olmalıdır, bu da koordineli bir şekilde 

çalışmayı gerektirir.  

Yerel ihtiyaç analizlerinden kastettiğimiz, paydaşların kendi durumlarını ve kaynaklarını 

gözden geçirmeleridir. Kuruluşların hedef grupla çalışırken onların içinde yaşadığı sistemden ve 

geçmiş yaşam koşullarından nasıl etkilendiklerini göz önünde bulundurmalarının önemli olduğu 

görülmektedir. Paydaşların yerel ihtiyaç analizi yapabilmelerinin bir yolu, kendilerine çeşitli sorular 

sorarak ve dördüncü fikri çıktıdaki sonuçlarımızı sistemik düzeyde dikkate alan uygulamalar 

üzerinde düşünmektir. Aşağıda, paydaşların dikkate alması için önerilen soruların bir listesi 

verilmiştir. 

 

- Nitelikli kariyer danışmanlarımız/rehberlik personelimiz var mı? 

- Planlarımız ve faaliyetlerimiz için yeterli bütçemiz var mı? 

- Yararlanıcılar için kısa vadeli ve uzun vadeli planlarımız ve eylemlerimiz (örneğin bazı faaliyetler) var mı? 

- Tasarlanan sistem ve planlarımızın sürdürülebilir olduğunu söyleyebilir miyiz? 

- Biz ve kariyer danışmanlarımız/rehberlik personellerimiz, yerel düzeyde göçmenler ve mültecilerle 

çalışan diğer aktörlerin farkında mıyız? 

- Göçmenler ve mültecilerle çalışan diğer aktörlerle koordineli bir şekilde çalışıyor muyuz? 

- Kariyer danışmanlarımızın/rehberlik personelimizin gelişimi için gerekli eğitim programlarına sahip miyiz? 

- Biz ve kariyer danışmanlarımız/diğer personellerimiz, yararlanıcılarla ilgili yasal sistem ve durumun 

farkında mıyız? 

- Biz ve kariyer danışmanlarımız, ev sahibi toplumdaki işgücü piyasası koşullarının ve 

eğitim/öğretim fırsatlarının farkında mıyız? 

- Tüm yararlanıcılarımızın kültürel farklılıklarına duyarlı mıyız? 

- Yararlanıcının koşullarını biliyor muyum? 

- Yararlanıcıların kariyerle ilgili tercihlerini hangi dayanaklar özelinde yaptıklarını biliyor muyum? 

- Yararlanıcı, ev sahibi toplumun bağlamı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? 

- Rehberlik uygulamalarımı geliştirmek için bazı konularda daha fazla bilgiye ihtiyacım var mı? 

- Sunamadığımız bazı hizmetler var mı? Kimlerden temin edebiliriz? 

- Yararlanıcılarımızı nereye yönlendirmeliyiz? 

- Yararlanıcıyla görüşme yaparken yeterince kültürel farkındalığa sahip olduğumu düşünüyor muyum? 

- Kişiyi etkileyen başka bir şey var mı (örneğin yasalar, yönergeler vb.)? 

- Kuruluş kısa vadeli projeler gerçekleştiriyorsa, faydalanıcıya kim daha uzun vadede yardımcı olabilir? 
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          Şekil 3: Sistemik düşünme soruları 

 

 Sorular, yararlanıcıların ulusal bağlamına ve demografik özelliklerine bağlı olarak menşe 

ülkelerinin eğitim ve istihdam sistemi hakkında ne ölçüde bilgi sahibi olduğumuzu görmek için 

daha da ayrıntılandırılabilir.  

Ayrıca, yararlanıcıların bir eğitim veya meslek yolunu seçip seçmediğine bakılmaksızın, 

yüksek yetkinlikte olsun veya olmasın, birtakım temel becerilere sahip olmaları gerekecektir. Bu 

nedenle, BSY'ye göre, yararlanıcıların durumunu göz önünde bulundurmak ve yeterliliklerini uygun 

tekniklerle incelemek önemlidir. Bu anlamda, yararlanıcıların paydaşlara başvurduklarında 

geçmişlerini, değerlerini, becerilerini ve hedeflerini anlamaya çalışırken ikinci fikri çıktı sonucu 

ortaya çıkan model BSY'nın bir parçası olarak kullanılabilir. İkinci fikri çıktı, hedef kitlenin daha 

üretken yaşam sürmesine yardımcı olmak için çeşitli araçlar sunmaktadır. Kendi becerilerini ve 

yetkinliklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için onlara yol gösteren bu proje, farklı 

yararlanıcıların ihtiyaçlarına da karşılık gelen bir araç kutusu sunmaktadır. 

Bu araçlar ve yaklaşımlar, IO2 (İkinci fikri çıktı) modelindeki her aşamaya, yararlanıcılarla 

ilk kez buluşmadan, işgücü piyasasına veya yüksek öğrenime ilerlemelerine rehberlik etme 

aşamasına kadar her aşamasıyla bağlantılıdır. Bu, yararlanancılarla görüşürken, hedef grubun 

profiline göre neyin mevcut olduğunu bilmemiz anlamına gelir demektir. İkinci fikri çıktı özelinde 

geliştirilen “kurgusal karakterler” “(personalar)” tarafından tasvir edilen kişiler aracılığıyla 

gösterilen profiller, ortaklıktaki yararlanıcılarımızı örneklemenin bir yoludur ve ortaklık dışındaki 

daha geniş bir kitle için de yararlı olabilir. Farklı profiller (personalar), farklı demografik özelliklere 

sahip yararlanıcının ev sahibi topluma ulaştığı ve paydaş kuruma başvurduğu andan itibaren farklı 

araçların ve yöntemlerin farklı kurumsal ve kültürel bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca, bu araçlar ve kişiler, bazı yönlerden zayıflarsa veya farklı ihtiyaç ve 

profillere sahip yeni yararlanıcılarla nasıl çalışmaları gerektiğini bilmiyorlarsa, profesyonellere 

alternatif yaklaşımlar için fikir verebilirler. Bazı durumlarda, bir paydaş belirli türdeki araçları 

yüksek vasıflı yararlanıcılarla uygulamada zaten iyi olabilir, ancak yakın zamanda gelen okuma 

yazma bilmeyen kişilerle çalışma konusunda deneyimli olmayabilir veya tam tersi olabilir. Bunun 

gibi belirli senaryolarla başa çıkma konusunda uzmanlıkları yoksa, kuruluşlarının mevcut 

yararlanıcılardan farklı profillere sahip yeni gelenler için etkili olabilecek daha uygun bir araçtan 

yararlanabilirler. 

Kolaylaştırıcı, ikinci fikri çıktı'da sağlanan araçlarla yararlanıcının profiline göre 
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yetkinliklerini adım adım değerlendirebilir. Yararlanıcıların yeterliliklerini ve motivasyonlarını 

değerlendirmek için ikinci fikri çıktıda sunulan araçlara ek olarak üçüncü fikri çıktı, Beceri 

Geliştirme Rehberi ve Paketi, herhangi bir beceri ve yetkinliğin değerlendirilebilmesi noktasında 

katkı sağlamaktadır. Amaç katılımcıların ihtiyaçlarını, becerilerini ve niteliklerini hızlı bir şekilde 

değerlendirmek ve farklı ülkeler tarafından paylaşılan ortak bir hedef olarak göçmenlerin 

sosyoekonomik ve istihdam katılımını teşvik etmek olduğundan, BSY, üçüncü fikri çıktı (IO3) 

olarak üretilen Beceri Geliştirme Rehberi ve Paketi ile proje çerçevesinde sağlanan bilgi ve yardım 

faaliyetleri yoluyla mültecilerin topluma sağlıklı bir şekilde entegre olmasına katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca, üçüncü fikri çıktı, kolaylaştırıcıların ve danışmanların hedef grupla çalışmayla ilişkili 

kültürel hassasiyetleri anlamalarını geliştirmenin yanı sıra, yararlanıcıların işgücü piyasasına girme 

veya akademik ya da mesleki bir eğitime yönelme motivasyonları için gerekli olacak temel 

yeterlilikleri vurgulamaktadır. Bu anlamda üçüncü fikri çıktı, bireylerin kendi yetenek ve 

yetkinliklerini ortaya çıkarmalarına rehberlik etmek için pratik yöntemler sağlamaktadır. Örneğin, 

paydaş bir kurumun okuma yazma bilmeyen bireylerden üniversite öğrencilerine kadar çeşitli 

düzeylerde yararlanıcıları olabilir. Böyle bir durumda, danışmanlar, rehberlik uzmanları ve diğer 

ilgili meslek profesyonelleri, üçüncü fikri çıktıyı önemli yetkinliklere ilişkin kavrayışlarını 

geliştirmek için kullanabilir. Üçüncü fikri çıktıda da belirtildiği gibi, her ülkedeki farklı hedef 

grupları dikkate alınarak yararlanıcının hali hazırda kim olduğuna yönelik bir analiz yapılması ve 

kolaylaştırıcıların kendilerine yöneltebilecekleri bir dizi soruya sahip olmaları yararlı olacaktır. Bir 

üniversite öğrencisi söz konusu olduğunda, kariyer danışmanlığı seansları sırasında, işgücü 

piyasasına ait dinamiklerin lisans öğrenimi aşamasında tam olarak verilmediği unutulmamalıdır. 

Kaldı ki, göçmenlerin bu konudaki farkındalıkları nispeten daha zayıftır. Nerede iş aramaları veya 

kariyerleri için hangi işleri planlamaları gerektiği açısından çok daha dezavantajlı bir konumda 

olabilirler. Bu nedenle, nasıl iş arayacakları ve gerekli nitelikler konusunda bilgilendirilmeleri 

gerekir. Bu noktada, BSY modelinde belirtildiği gibi, paydaşların yasal sistem ve kültürel 

farklılıklar konusundaki farkındalığı, uygun rehberlik için hayati önem taşıyan kariyer 

danışmanlarının niteliklerine bağlıdır. Yararlanıcılara rehberlik edebilmek ve işgücü piyasası 

entegrasyonlarını destekleyebilmek için, kariyer danışmanları ve rehberlerinin, ev sahibi toplumun 

eğitim ve istihdam olanakları hakkında belirli bir düzeyde bilgiye sahip olmaları gerekir. 

Danışmanların ve rehberlik personelinin mültecilerin menşe ülkelerinin kültürü, eğitim sistemi ve 

toplumsal özellikleri hakkında bilgi eksikliği ve mültecilerin ev sahibi ülkenin kültürüne ilişkin 

bilgi eksikliği ortak ülkelerdeki görüşmeler sırasında ifade edilen en büyük zorluklardan biriydi. 
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İtalya'daki paydaşlardan birinin açıkça ifade ettiği gibi “Bazen belirli yetkinliklerden yoksun 

olabiliriz. Örneğin, hedef gruptan biri eğitimine devam etmek istedi, ancak zamanla onu kendisine 

uygun olmayan bir yöne doğru yönlendirdiğimizi fark ettik. Danışmanlıkta daha fazla yetkinliğe 

sahip olmak, bu tür durumlardan kaçınmamıza yardımcı olacaktır.” Bu alanlarda bu tür bilgilere 

sahip olmak, hedef kitlenin farklı kültürel, yasal, politik ve sosyal eğitim sistemi ve işgücü piyasasıyla 

farklı bir ülkede nasıl yol alacağını anlaması bakımından daha faydalı olacaktır. Kariyer 

danışmanlarının ve rehberlik personelinin göçmenleri ve mültecileri etkili bir şekilde 

yönlendirebilme konusundaki yeterliliği, üçüncü fikri çıktıda vurgulandığı gibi bu aşamada 

kullanılabilecek işgücü piyasası dinamikleri ve yararlanıcıları yönlendirebilmek için yasal sistem 

hakkında bilgi sahibi olmak kadar önemlidir. Ayrıca ortak ülkelerdeki görüşmelerde, yasa ve 

haklara ilişkin bilgi eksikliklerinden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmek için hedef grupla 

çalışan profesyonellerin eğitimlerinin güncel tutulması bir çözüm olarak önerilmiştir. Ayrıca 

Norveç'teki görüşme yapılan paydaşlardan biri, bunun liderler ve yönetim tarafından 

önceliklendirilen bir alan olduğunu ve danışmanların/rehberlik personelinin hedef grupla çalışması 

veya sahada güncel kalması için ihtiyaç duyulan bilgileri kazanması bakımından gerekli eğitimlere 

katılma olanaklarının olduğu açıkça belirtilmiştir. Başka bir deyişle, yararlanıcılara hizmet sunmak 

tek başına yeterli değildir. İlgili kurumlar dikkate alan bütünsel bir yaklaşım gerektirir. 

 
Rehberlik Sürecinin Temel Özellikleri 

1 Grup Büyüklüğü 

Rehberlik sürecinde bireysel ve grup oturumları kullanılabilir ve optimal grup büyüklüğü 

danışmanlar/rehber personel tarafından ilke olarak dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, oturumlar 

ister bireysel ister grup olarak yapılsın, kariyer danışmanları veya kolaylaştırıcılar hedef grupla 

görüşürken kendi varsayımlarının, önyargılarının ve kişisel sınırlamalarının farkında olarak kültürel 

duyarlılık hakkında iyi düzeyde bilgilendirilmelidirler. 

2 Çeşitlilik ve Kültür 

Üçüncü fikri çıktıda belirtildiği gibi, mülteciler ve sığınmacılarla çalışan her profesyonel, 

görevlerini yerine getirirken çeşitlilik ve kültürel farklılıkları önemli ölçüde dikkate almaları 

önerilmişti. Bu, diğer kişinin dünya görüşünü anlamaya çalışan bir yaklaşım kullanma ihtiyacına 

dönüşür. Kültürlerarası danışmanlık, azınlık gruplarına mensup insanların (bireyler, gruplar, aileler, 

topluluklar) topluma entegrasyonunu desteklemek, psikolojik sağlıklarını olumlu yönde etkilemek 

ve ilk zamanlardaki kültürel şoktan kaynaklanabilecek geçiş krizleriyle başa çıkabilmeleri amacına 
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hitap eder. Bu nedenle görüşmeler kültürlerarası bir yaklaşımla yürütülmelidir. Yararlanıcılarımız, 

kolaylaştırıcılardan daha farklı geçmişlere sahiptir. 

Bu bağlamda kültürel farkındalık, farklı kültürlerden insanlar arasında güven gelişimi 

açısından kilit bir noktadır (Weck ve Ivanova, 2016). Kültürel farklılıkların farkında olmak, 

göçmenlere ve mültecilere etkili danışmanlık hizmetleri sunmaya yardımcı olur, basmakalıp 

anlayıştan kaçınmak noktasında etkili olur. Çünkü bu şekilde danışman, kendi kültürünün 

tutumlarını nasıl etkilediğini anlayabilir ve göçmenlerin kendi ülkesindeki kültürel değerleri ve 

normları ile uyuşamayabileceğini ve göçmenler için rahatsızlıkla sonuçlanabilecek yeni kültür 

özelindeki zorlukların farkına varmasına yardımcı olabilir. Özellikle çalışma hayatında bu gibi 

sorunlarla karşılaşmak olasıdır.  

3 Sosyoekonomik Konular 

Özellikle işyerinde göçmenlerin potansiyel olarak karşılaşacakları zorlukların üstesinden 

gelmek için kariyer danışmanının göçmenlerin/mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonunun 

kültürel aşinalığa bağlı olduğunu bilmesi gerekir. Görüşmeler sırasında paydaşlar tarafından açıkça 

belirtildiği gibi, çalışma yaşamı koşulları çoğu zaman yararlanıcıların kültürel pratikleriyle 

uyuşmamaktadır. Yararlanıcıların kültürel olarak alışkın olduğu iş disiplini ve iş ahlakı, şirketlerin 

beklentilerine uygun olmayabilir. 

4 Kültürel Uyum 
 

Uzmanlar kültürel uyumun genellikle üç aşamada gerçekleştiğini ortaya koymaktadırlar (KU, 2022): 

• Balayı aşaması — yeni ülkede olmanın heyecanı. 

• Huzursuzluk aşaması — hayal kırıklığı, kafa karışıklığı, yeni kültüre karşı olumsuz 

duygular, memleket hasreti, hastalık. Bu aşamaya genellikle ‘Kültür şoku’ denir. 

• Uyum aşaması — yeni kültürün birçok yönünü anlamak, arkadaş edinmek ve 

toplumdaki yardımsever insanları keşfetmek; kendi kültürünün temel değerlerini 

koruyabilmekle beraber yeni topluluğun değerleri içinde faaliyet gösterebilme 

becerisi. 

Bu aşamalar açısından yararlanıcılar böyle bir kültürel şokla karşılaştıklarında bir tür kafa 

karışıklığı yaşanacaktır. Bu noktada toplantı ve faaliyetlerle kültürel bilgi, yasal haklar ve siyasi 

durum hakkında bilgi verilmesi paydaşların ve danışmanların/rehberlik personelinin önemli bir 

sorumluluğudur. Bireylerin uyum aşamasına sağlıklı bir şekilde geçebilmeleri için ev sahibi 

toplumun hem kültürel hem de politik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak için motive olmaları 
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gerekmektedir. 

Burada sunulan çalışmanın amacı BSY aracılığıyla göçmenler ve mültecilerle çalışmanın 

tüm sürecini göstererek, onları mesleki veya eğitim yollarına daha doğru bir şekilde yönlendirerek 

bireylerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olup, ev sahibi toplum ile göçmenler arasındaki 

sosyoekonomik uçurumu ortadan kaldırmak çabasındaki hedef grupla çalışan ilgili aktörler arasında 

farkındalık yaratmaktır. 

5. Sonuç 

Bütünsel sistem, alt sistemlerin birbirlerini nasıl etkilediği ve birlikte daha büyük bir bütün 

oluşturdukları olgusunu ele alan bir yaklaşım olarak kabul edilir. Göçmen veya mülteciler ile 

çalışırken bu alt sistemlerin ne olduğunu tanımlamak için, SWOT analizi aracılığıyla 

yararlanıcıların ve paydaşların ortak sorunlarına ve önceliklerine bakıldı. 

Görüşmeler, proje amaçları çerçevesinde ortak ülkelerdeki yararlanıcıların temel 

ihtiyaçlarını (koruma hizmetleri dahil) geçim kaynakları konusunda desteklemeden iş bulma 

becerileri konusunda güçlendirilmelerine veya daha ileri eğitime erişmeleri için rehberlik 

etmelerine kadar çeşitli hizmetler sunan paydaşlarla gerçekleştirilmiştir. Yerel düzlemde 

yararlanıcıların profili ile sağlanan hizmetlerde çeşitlilik olmasına rağmen bazı ortak zorluklar ve 

ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde, birçok durumda sunulan fırsat ve 

hizmetlerin hedef gruplar tarafından bilinmediği, fon, zaman ve çalışanların yetkinliği gibi 

kaynakların eksikliğinin de uygulamada ortaya çıkan büyük zorluklar arasında olduğu açıkça ifade 

edilmiştir. Paydaşların çoğunluğunun, özellikle de STK'ların proje temelli çalıştıklarından uzun 

vadeli veya sabit hizmetler sunamadıklarından da bahsedilmiştir. Bir ülkeye gelen mülteciler ve 

göçmenler, her açıdan sayısız engelle karşı karşıyadırlar ve bu karmaşıklığı bir projeyle çözmek 

zorunda kalmak çoğu zaman sınırlayıcıdır. İnsanların yaşamları sürekli değiştiğinden proje 

kapsamında göçmen ve mülteciler ile yapılan çalışmalarda bir başlangıç ve bitiş tarihi ile çalışmak 

hedef grubun yaşam hedefleri açısından uygun değildir. Proje tamamlandığında, finansman desteği 

kesileceği için sunulan hizmet kesintiye uğrayabilir ki, bu durum uzun vadeli planlamaya ihtiyaç 

olduğu sonucuna varmamızı sağladı. 

Hedef gruptan alınan cevaplar, zaten bildiğimiz hususları göstermiştir; hedef grup, farklı 

hikayeleri, bağlamları, planları ve istekleri olan heterojen bir gruptur. Hedef grubun ifadelerinden, 

cevaplarının çeşitli olduğunu ve ifadelerin farklı ihtiyaçlara ve sorunlara işaret ettiğini görüyoruz. 

SWOT analiziyle grupların sosyal uyum nihai hedefiyle birbirlerinden izole bir şekilde 

yaşamalarını önlemek için politikaların eyleme geçirilmesi bir öncelik haline geldiğinden, kapsamlı 
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bir stratejinin paydaşlar, yararlanıcılar ve sahadaki hizmetler gibi farklı ilgili aktörlerin katılımını ve 

koordineli bir şekilde çalışılmasını gerektirdiği daha açık hale gelmiştir. Bu şekilde göçmenler ve 

mültecilerle çalışma açısından sürdürülebilir bir sistem sağlamak mümkündür.  

SWOT analizleri ayrıca, sosyal entegrasyon, yetişkin eğitimi ve göç gibi zorlukların, tek bir 

projenin çözemeyeceği kadar büyük olduğunu ve ülkelerin sosyo-ekonomik gerçekliklerinden 

bağımsız olarak, hala konuyla ilgili aynı sorunları paylaştıklarını doğrulamaktadır. Durum böyle 

olduğu için, metotların koordinasyonun proje ortağı ülkelerin yanı sıra diğer ülkelerin ekonomisine 

de fayda sağlayacak, uzun vadede sosyal uyuma katkıda bulunacak ve mülteci ve göçmen nüfusun 

istihdamıyla sonuçlanacak şekilde iş edinme ve öğrenimlerini sürdürmelerinde bir yol kat 

edilebileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda, dördüncü fikri çıktının amacı, FETI ortakları tarafından 

Fikri Çıktılar 1, 2 ve 3'te üretilen sonuçların nasıl kullanılacağı ve uygulamaya konulacağı 

konusunda pratik bir kılavuzun temeli olarak da hizmet edecek olan BSY'yi geliştirmektir. 

Bu çerçevede, dördüncü fikri çıktının nihai ürünü olan BSY, sosyal uyumu desteklemek 

amacıyla mülteciler\göçmenlerle çalışırken paydaşlar, yararlanıcılar ve hizmetler arasındaki ilişkiyi 

gösteren bir model şeklinde planlanmıştır. BSY'nin karar vericilerin göçmenler, mülteciler ve 

paydaşlar için genel durumu görmelerine yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Bu sayede modeldeki 

her bir öğe arasındaki ilişki daha iyi anlaşılacak ve bu farkındalıkla hedef kitle daha doğru 

yönlendirilebilecektir. Ayrıca, uluslar üstü bir şekilde BSY'nin, konuya ilişkin sunduğu genel 

çerçeveyle ve önceki fikri çıktılar aracılığıyla sunulan çeşitli araçlar aracılığıyla göçmenler ve 

mülteciler için beceri geliştirme yollarına katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. 

Bu bağlamda, BSY, nasıl/nereden başlayacağınız ve nasıl çalışacağınız ve ihtiyaç 

duyulduğunda hangi araçların kullanılacağı konusunda aşağıdakilere ihtiyaç duyulduğunda bir 

kılavuz sunduğu için bir dayanak noktası sağlamak için yararlı olabilir; 

• Becerilerin en erken uygun zamanda haritalandırılması 

• Göçmenlerle çalışırken çok kültürlü yapıya vurgu yapmak 

• Göçmenin sosyal bağlamı göz önünde bulundurularak işgücü piyasası entegrasyonu 

• STK'lar, yerel ve ulusal devlet kurumları gibi yerel aktörlerle çalışmak 

Bu bağlamda, BSY'nin yalnızca göçmenler veya mülteciler için erken planlamanın ve 

kariyer yönlendirmelerinin (hem bireysel hem de grup biçiminde) önemine değil, aynı zamanda 

potansiyel olarak karşılaştıkları ihtiyaçlar ve zorluklar açısından paydaşlara da dikkat 

çekebileceğini düşünüyoruz. 
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