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Konular Genel Amaçlar 

●  Göç 

 

 

 

 

 

 

● Katılımcıların “mülteci” kavramının ne olduğunu anlaması 

● Katılımcıların göçmenler ile mülteciler arasındaki farkı öğrenmesi 

● Katılımcıların göçmenlerin ve mültecilerin haklarını öğrenmesi 

● Katılımcıların mültecilere uygulanan ayrımcılığı öğrenmesi 

● Katılımcıların mültecilere karşı olan ayrımcılığın farkına varması 

● Katılımcıların ayrımcılık karşısında olası çözümler düşünmesi 

Atölye Planı    Gerekli 

Malzemeler 

Hedef Grup Sorular 

1.Oturum 

Kaynaşmak tanışmak 

Pano, kağıt, 

kalem 

aaaa  16 yaş ve üstü   

          Atölye iskeleti 

● Mültecilik ve göçmenlik kavramlarının anlatımları sırasında katılımcılar insanların neden bu tür eylemlerde bulunmak zorunda 

kaldıklarını veya neden tercih ettiklerini anlar. 

● Oyun sırasında katılımcılar mültecilerin ve göçmenlerin toplum tarafından nasıl görüldüklerini ve onlara yapılan muameleyi anlar 

ve empati kurarlar. 

● Sessiz tartışma sırasında katılımcılar mültecilik sorununa çözüm bulmanın ne kadar zor olduğunu fark eder. 

● Göçmenlik ve mültecilik kavramlarının teorik olarak anlatılması ve örneklerinin verilmesi sayesinde katılımcılar göçünsebeplerine 

kafa yoracak. 
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No Süre Amaç İçerik Metot KL Rolü Gerekli 

Malzemeler 

1 20 dk. Katılımcılar ile 

tanışmak  

Samimi ve sıcak 

bir öğrenme 

ortamının 

oluşmasını 

sağlamak 

 

 

 

 

 

Bu kısımde katılımcılar ile bir oyun 

oynanacak. Bu oyuna WUP “warm 

up” yani „kaynaşma“ adı verilmiştir. 

Her katılımcı kendi ismini ve kendisi 

hakkında 2 tane bilgiyi 

paylaşacaktır. Bu bilgiler biraz 

komik olabilir. İşin samimiyet 

kurma kısmı burada başlıyor. 

 

 

 

 

 

konuşmak  

bilgi 

paylaşımı 

1.KL oyunu kısa bir şekilde 

özetleyecektir. 2. KL oyunun 

detaylarına girecek ve 

tekrardan oyunu en başından 

anlatacaktır. 3. KL ise 

katılımcılardan gelen soruları 

cevaplayacak ve oyun 

esnasında katılımcılara 

yardımcı olacaktır. 

KM sayısı kadar 

sandalye 

 

2 20 dk. Katılımcıların 

sığınmanın ve 

göçün ne demek 

olduğunu 

öğrenmesi 

Bu kavramların 

farkının ne 

olduğunu ve bu 

kavramların 

nasıl oluştuğunu 

bilmesi 

  

 

Bu kısımda katılımcıların bazı temel 

kavramlar hakkında düşünmesi 

sağlanır. Göç, sığınma, mültecilik 

gibi kavramlar KM ile interaktif 

olarak yorumlanır. Bunun için bazı 

sorular seçilmiştir. Bu sorular 

aşağıdadır. Katılımcılardan gelen 

uygun fikirler ise panoya iğne 

aracılığı ile tutturulur.  

(Görselleştirme metodu) 

 

 

 

Kafa yorma, 

üzerine 

düşünme 

görselleştir

me 

1.KL  katılımcılardan gelen 

kelimeleri tahtaya yazar. 2. 

KL soruları sorar ve KM ile 

interaktif bir şekilde konuşur. 

3. KL ise bazen 1.KL‘ya 

bazen de 2.KL‘ ya yardım 

eder. 

 

 

iki pano 

beyaz kağıt (1x30) 

siyah tahta kalemi 

(1x20) 
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Önerilen sorular: 

 

● Göç ve sığınmacı 

kavramlarının farkı nedir? 

● Göç nedir? 

● Göçmen nedir? 

● Sığınmacı nedir? 

● İnsanlar neden sığınır? 

● Sığınmacıların dış görünüşü 

nasıldır? 

● İnsanlar neden ülkelerini terk 

ederler? 

● İnsan nasıl sığınmacı olur? 

 

 

3 30 dk. Katılımcıların 

göçmen ve 

mültecilerin 

haklarını bilmesi 

 

Katılımcıların 

mültecilerin 

maruz kaldığı 

ayrımcılığı 

öğrenmesi 

 

 

 

 

Bu kısım teoriktir. 

 

Aşağıdaki kavramların teorik bir 

sunumunu yapacağız: Göçmenlik, 

Mültecilik, Mültecilere yapılan 

ayrımcılık. Bu kavramları detaylı 

anlattıktan sonra daha anlaşılır 

olsunlar diye Suriye’nin tarihini 

anlatan kısa bir anlatım yapacağız. 

Bu sayede konuyu daha iyi 

pekiştireceğiz. Aynı zamanda 

katılımcılar bu tarih sayesinde 

durumun ne kadar zor olduğunu 

anlayacaklar. 

sunum Bu teorik kısmında sadece 

bir sunum olacaktır. Bu 

sunumun bazı slaytlarını bazı 

KL anlatacaktır.  

sunum 

akıllı tahta veya 

projektör 

 



                                                                                                                                  
Page 4 of 11          ZIM /// Haziran 2020, ISTANBUL /// Can & Ergün & Mehmet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buradaki amacımız “göçmenlik” 

kavramlarının ve “göçmenlik” ile 

ilgili bilgilerin detaylı bir şekilde 

katılımcılara aktarılması. Biz bu 

projede daha deneyim tabanlı bir 

eğitim vermeden önce aynı zamanda 

teorik olarak da katılımcılara bilgi 

vermeyi hedefledik. 

 

 

Önemli Kavramlar: 

 

Göçmenlik: Bir grup insan veya 

hayvanın belirli bir bölgeden göç 

etmesi, taşınması 

- Başka bir ülkeye, başka bir 

bölgeye, başka bir yere göç 

 

Mülteciler: 

İnsanlar anavatanlarını çeşitli 

nedenlerle terk ederler. Örneğin 

savaş veya zulümden kaçmak veya 

iklim değişikliği ve doğal afetlerin 

sonuçlarından korunmaya çalışırmak 

gibi. Anavatanlarından ayrılan 

birçok kişi başka bir ülkede daha iyi 

bir yaşam sürmeyi umuyor. Bu gibi 

durumlarda kalarak göç eden kişiye 

göçmen adı verilir. 
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Mültecilere Karşı Ayrımcılık: 

Yerel halkın mültecilere karşı kötü 

davranması, mültecilere karşı 

ayrımcılık yaşandığı anlamına gelir. 

4 60 dk. Katılımcıların 

Türkiye'deki 

göçmen ve 

mültecilerin 

haklarını (ve 

kısıtlamalarını) 

öğrenmesi 

 

Katılımcıların 

mültecilerin 

maruz 

bırakıldığı 

ayrımcılığı 

öğrenmesi 

 

Katılımcıların 

mülteci 

sorununu 

çözmek için 

nasıl 

yaklaşılabileceği

ni öğrenmesi 

 

Bu bölümün başında katılımcılara  

oyun hakkında bir sunum yapılacak. 

Bu sunumda, simülasyon oyununun 

kuralları, oyunun nasıl oynanacağıı, 

oyundaki durum ve tüm roller 

açıklanacak. (hükümet, polis vb.). 

Odanın 4 köşesinde dört masa 

vardır. Her masada bir grup insan 

yer almaktadır. Bu gruplardaki 

kişiler devlet, medya, polis, ve 

mülteciler olmak üzere dört grubu 

canlandıracaktır. Her grubun 

kendine özgü bir rengi vardır. 

Kağıtlar da bu renklere uygun 

olacaktır. Bizler de oyunda müfettiş 

olarak yer alacak ve oyuncuların ve 

kurallara uyduklarından emin 

olacağız. 

Devlet: 

simülasyon 

oyunu  

1.KL kısaca oyunu anlatacak 

ve 2. KL bazı örneklerle 

oyunu katılımcılara 

açıklayacak. 3. KL soruları 

cevaplayacak ve sonra oyun 

başlayınca bu üç KL 

masaları izleyecek ve geri 

kalan her şey için yardımcı 

olacaklar. 

2 pano 

birçok siyah tahta 

kalemi 

4 renkte kağıt 

(4x30) 
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Katılımcıların 

olası çözüm 

yollarını 

düşünmesi 

 

·     Kanunlar koyabilirsiniz.  

Belirli bir yasayı 

değiştirebilirsiniz. 

· Yasa koymak için belirli sayıda 

kağıdınız var ve daha fazlasını 

istiyorsanız, müfettişlere 

danışmalısınız. 

· Arka arkaya çok fazla yasa 

konulmaması için iki yasa 

arasında belirli bir süre 

olmalıdır. 

· Mevzuat sırasında 

parlamentoda oybirliği 

sağlanması zorunludur. 

· Birkaç kez politikacılar gizlice 

müfettişlere istedikleri yasayı 

verebilir ve asabilirler. Bu, bu 

hakkın hemen ortadan kalktığı ve 

siyaseti zorlaştıran bir durum 

yarattığı anlamına gelir. 

Polis: 

· Polis, yasaları uygulayan 

gruptur. 
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· İstediğinizi yapabilirsiniz, 

ancak medya bunu rapor 

edebilir. 

· Belirli bir süre kameraların 

yerine müdahale edebilir, sorgu 

ve gözaltı gibi eylemler 

gerçekleştirebilirsiniz. 

· Bir basın toplantısı 

düzenleyebilirsiniz. 

· Belli sayıda kağıdınız var. 

Medya: 

· Her grupla röportaj yapabilir ve 

bilgi alabilirsiniz. Ancak bunun 

için kısa bir süreniz var. 

· Basın diliı insanları yanına 

çekebilir ve insanların fikirlerini 

değiştirebilir, bu nedenle 

medyanın dili herkes için 

anlaşılabilir olmalıdır. 

· Yaptığınız haberleri inceleyen 

bir kurum olmadığından, 

istediğiniz gibi haber 

yapabilirsiniz. 
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· Belli sayıda kartları yoktur ve 

istedikleri kadar kart 

kullanabilirler, ancak oyunun 

akışını engellememelidirler. 

Mülteciler: 

· Düşüncelerini ifade etmek 

isteyecekler. 

· Sesinizi duyurmak ve 

problemlerinizi ifade etmek için 

medyayı kullanabilirsiniz. 

Ayrıca kendi fikirlerini ve ne 

yapmak istediklerini 

yayınlayabilirler, ancak yetkili 

olan medya ekibi olmalıdır. 

Ana hedefimiz, ülkeye 

göçmenleri getiren ancak onları 

birçok haktan mahrum bırakan 

bir ülke simülasyonu 

yaratmaktır. Polis ve medya 

farklı siyasi görüşlerde olabilir. 

Politikacılar istedikleri gibi 

düşünebilir, ancak başlangıçta 

göçmenler pek sıcak 

karşılanmaz. Bunu zaman içinde 

değiştirebilirsiniz, ancak grup 

içindeki çoğunluğu 
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sağlayabilmeniz gerekir. Medya, 

göçmenler ve polis oyunda 

istedikleri gibi düşünebilir, ancak 

kendi aralarında oybirliği 

gereklidir. 

· Gruplar oluşturulur. Masalar 

dört köşeye de yerleştirilir. 

· Roller dağıtılır ve herkes 

masasında oturur 

· Pano odanın bir tarafında 

asılıdır ve her grup kendi 

arasından bir kişiyi  panodaki 

yazıları okuması için seçer. 

· Herkes kağıtlarını alır ve oyun 

başlar. 

 

Oyunun sonunda kısaca geri bildirim 

alacak ve düşüncelerinizi 

dinleyeceğiz.  

 

-„Her grubun avantajları ve 

dezavantajları vardı.“ 

 

- "Grup x-y-z  ne yapabilirdi ve 

nerede kısıtlandılar" 
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5 

 

30 dk. 
Katılımcıların 

sığınmacılara 

uygulanan 

ayrımcılık 

politikasını 

anlayabilmesi  

 

GÜNLÜK HAYATTAN 

ÖRNEKLER,GAZETE 

HABERLERİ ÖRNEKLERİ- 

KLlar bir gazete gösterecek- KM 

kendi deneyimleri hakkında 

konuşacak 

KATILIMCILARIN 

DENEYİMLERİ 

Bu deneyimlerden bahsetmek 

zorunluluk değildir. Bu kısım 

opsiyoneldir. 

 

SORULAR 

-Bu tür bir deneyiminiz var mı? 

-Bu olayı kısaca anlatabilir misiniz? 

-Nasıl hissettiniz? 

-Göçmenlerden birinin ayrımcılığa 

uğradığını hiç gözlemlediniz mi? 

tartışma 

 

1. ve 2. KL örnek gazete 

küpürünü sunar. 3. KL ise 

interaktif olarak soruları 

sorar ve KM ile konuşur.   

Göçmenler ve 

mülteciler 

hakkında gazete 

haberleri 

2 pano 

 

6 20 dk 
Katılımcıların 

göçmenlerin 

sorunları üzerine 

düşünmesi 

Bu sorunlara 

nasıl çözüm 

getirebileceği 

üzerine 

tartışması 

BU PROBLEMLERİ 

ÖZETLEMEK VE OLASI 

ÇÖZÜMLER HAKKINDA 

KONUŞMAK 

 

- Deneyimlerimiz hakkında 

konuştuk. Peki bu sorunlardan nasıl 

kaçınabiliriz 

- Olası çözümler nelerdir? 

- Mültecilerin haklarını nasıl 

koruyabilirsiniz? 

Beyin 

jimnastiği 

 

sessiz 

tartışma 

1.ve 2. KL interaktif bir 

şekilde katılımcılardan gelen 

soruları bir kağıda yazıp 

panoya asarlar. 3. KL  ise 

tamamen katılımcılara 

odaklanır. Soruları sorar.  

  

beyaz kağıt (1x20) 

siyah tahta kalemi 

(1x30) 

iki pano (1x2) 
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- Mültecileri günlük yaşamda nasıl 

destekleyebilirsiniz? 

7 15 dk Katılımcıların 

günün işleyişine 

ve konsept 

üzerine bir 

değerlendirme 

yapması  

Geri bildirim 

Değerlendirme durumu 

Bugün nasıl geçti? 

Mülteciler hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Konu seçimimiz etkili miydi? 

 

sessiz 

tartışma 

 

1.KL soruları tahtaya yazar.  

2.KL kağıtları 

katılımcılardan toplar. 

Katılımcılar kağıtları 

doldurduktan sonra 

3.KL katılımcılara teşekkür 

eder ve kapanış konuşmasını 

yapar. 

KM sayısı kadar 

beyaz a4 kağıt. 

KM sayısı kadar 

kalem. 

 

 

 

 
 


