
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö Z E T 

K İ T A P Ç I Ğ I 

Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu 

Emrah Mah. İncirli, Keçiören/Ankara 

 

15, 16, 17 Aralık 2018 

Cumartesi-Pazartesi 

Genç Kızılay Ankara © 2018 

*Bu gençlik çalıştayı ücretsiz, katılım belgeli ve sınırlı kontenjana sahip bir eğitim etkinliğidir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misyon 

Göç merkezi olarak Türkiye'ye giderek artan 

talebin iyi yönetilmesi ve ülkeye ekonomik, 

siyasi ve sosyal kazanım olarak geri dönmesi 

için sorunların belirlenmesine yönelik gençler 

tarafından çalışma yapılarak, sonucunun 

raporlaştırılması. 

Vizyon 

Gençlerin, zorunlu 

göçmenlerin uyum 

sorunlarına çözüm 

üretebildiği etkin bir 

organizasyon gerçekleştirip 

farkındalık yaratmak. 

Yapı 
Oturum başkanları (moderatörler) 

yönetiminde gerçekleştirilecek ve raportörler 

aracılığıyla kayıt altına alınacak: 
 

Alanında uzman kişilerin görüş ve tecrübe 

paylaşımını amaçlayan 4 panel ve 3 

seminer, 

 

Beyin fırtınası ile sorun tespiti ve çözümünü 

amaçlayan 4 öğrenci oturumu, 

 

Zorunlu göçü deneyimlemiş gençlerle bir 

araya gelmeyi amaçlayan 1 saha 

çalışması. 

Diller 

Program kapsamındaki 

oturumlar Türkçe olarak 

gerçekleşecektir. 

 

Çalıştay Raporu Türkçe, 

İngilizce ve Arapça 

olarak yayınlanacaktır. 

 

 

Logo’nun Anlamı 

Mavi renk, barışı ve güveni 

simgeler. İnsanı sakinleştirir, 

rahatlama duygusu yaratır. 

 

Kırlangıç göçmen bir 

kuştur, grup halinde yaşar. 

Halk arasında baharın 

müjdesi olarak bilinir. Tüyleri 

parlak mavi renkli 

olabileceği gibi üstü yeşil 

ve alt bölümleri de beyaz 

tüylerle kaplıdır. 

 

Kırlangıç ve mavi renk, 

birlikte umudu temsil 

ederler. 

Katılım Belgesi 

1 açılış töreni, 4 panel, 3 seminer ve altı grup 

tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen 4 

öğrenci oturumu olarak 12 oturum girişi 

gerekleştiren katılımcılara, 

 

“Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve 

Zorluklar Gençlik Çalıştayı Katılım Belgesi”  

 

programın 3. gününde kapanış töreni 

sırasında takdim edilecektir.  

 



 

 

 

 

 

Program Ögeleri 

Kayıt 

• Kimlik kontrolüne mütakip Çalıştay boyunca ihtiyaç duyulacak materyallerin yer aldığı 

katılımcı kartı ve çantası kayıt masasından teslim alınabilir. 

• Kayıt masası, iletişim ve danışma noktası olarak program süresince hizmet verecektir. 

 

 

Açılış Töreni 

• Çalıştay kapsamı ve programı sunulur. 

• Oturumlarda ele alınacak konulara giriş olarak ön konuşmalar davetli katılımcılar 

tarafından gerçekleştirilir. 

 

 

Seminer 

• Konuşmacı ve katılımcılar arasında ilgili konu üzerinde inceleme ve çözümleme 

gerçekleştirilerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılır. 

• Çalıştay sonunda sunulmak üzere oturum, raportör tarafından kayıt altına alınır. 

• Seminer boyunca edinilecek bilgi, öğrenci oturumlarına kaynak teşkil edecektir. 

 

 

Panel 

• Bir başkan tarafından yönetilen oturumda, konuşmacılar ilgili konuyu çeşitli yönlenderen 

ele alarak bilgi ve görüş bildirir. 

• Oturum sonunda dinleyiciler tarafından konuşmacılara sorular yöneltilebilir. 

• Çalıştay sonunda sunulmak üzere oturum, raportör tarafından kayıt altına alınır. 

• Panel boyunca edinilecek bilgi, öğrenci oturumlarına kaynak teşkil edecektir. 

 

 

Öğrenci Oturumu 

• Oturum, bir başkan tarafından yönetilir. 

• Oturum grubuna ait konu başlığı ile ilgili sorunların tespiti ve çözümüne yönelik beyin 

fırtınası, katılımcı gençler tarafından gerçekleştirilir. 

• Çalıştay sonunda sunulmak üzere oturum, öğrenciler tarafından kayıt altına alınır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ara 

• Kişisel ihtiyaçların karşılanması ve dinlenebilmek için uygun ortamlar sunulmuştur. 

• Program süresince hizmet veren ikram noktalarından yararlanılabilir. 

• Katılımcılara tanışma ve kaynaşma imkanı sağlar. 

• Sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük ve diğer çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla 

standlar ziyaret edilebilir. 

 

 

Öğle Arası 

• Yemek hizmetinden yararlanılabilir. 

 

 

Resepsiyon ve Konser 

• Oturumlar sonrası konuşmaların ve müzik eşliğinde yemek sunumlarının gerçekleştirileceği 

resepsiyona iştirak edilebilir. 

 

 

Saha Çalışması 

• Katılımcılar, zorunlu göçmenler ile bir araya gelerek göçmenlerin görüşleri ve deneyimleri 

ile ilgili objektif gözlem yapma imkanı bulacaklardır. 

• İsteğe bağlı olarak faaliyete katılım sağlanır. 

 

Kapanış Töreni ve Katılım Belgesi Takdimleri 

• Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin özeti ve Çalıştay sonrası haber 

takibine yönelik kaynaklar sunulur. 

• Çalıştay boyunca oturumları takip ederek akademik ve sosyal katkı sağlayan 

katılımcılara kimlik kontrolüne mütakip Katılım Belgeleri teslim edilir. 

• Sosyal Medya Etkinliği’nde başarılı olan katılımcılara ödülleri, Katılım Belgesi ile birlikte 

verilir. 

 

 

 

 

 



 

 

Katılımcılar 

Yerli ve yabancı davetli ve öğrenci katılımcılar ~300 kişilik bir organizasyon topluluğu 

oluşturacaklardır. 

 

Başvuru Formu 

Form ile başvuruda bulunacak katılımcılar, panel ve seminer oturumlarında dinleyici; 

öğrenci oturumlarında katkı sağlayıcı olarak Çalıştay’a iştirak edebilecek genç akademik 

kitleyi oluşturacaktır. 

 

Bu forma, e-posta, sosyal medya ve basılı materyal yoluyla QR kod ve URL bağlantısı 

kullanarak ulaşabilirsiniz. 

 

Katılımcıların her biri, yalnızca 1 konu başlığını seçerek program boyunca aynı konuda 

çalışılan Öğrenci Oturumları’na katılacaktır. 

 

Katılım Başvurusu Formu 

 
https://goo.gl/9ZqGE3 

https://goo.gl/9ZqGE3
https://goo.gl/9ZqGE3
https://goo.gl/9ZqGE3


 

 

 

Sosyal Medya Etkinliği 

Katılımcıların sosyal medya üzerinden gündem oluşturmasını sağlamak 

amacıyla “hashtag” ile paylaşılan en iyi gönderi içeriklerine (slogan, 

fotoğraf v.b.) sahip katılımcılara, katılım belgesi takdimi sırasında ödül 

verilecektir. 

 

IFOMWork @ifomwork #ifomwork 

Soru Havuzu 

İzleyicilerden konuşmacılara yöneltilecek sorular, oturum başkanının onayına sunulmak 

üzere “Google Forms” ile hazırlanmış bir soru havuzunda toplanacaktır. Her oturum için 

özel oluşturulan “Soru Havuzu Formu”na, ekrana yansıtılan QR kod üzerinden 

ulaşılabilecektir. 

Anket 

Bu anket, Türkiye’de bulunan lisansüstü ve doktora 

öğrencilerinin sosyal entegrasyonuna ilişkin mevcut 

durumu ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. 

Yürütülen bu çalışmada elde edilen kişisel bilgiler ve 

sonuçlar bilimsel amaçlar dışında kullanılmayacaktır. 

Çalışmanın değerlendirilmesi sırasında isim 

kaydedilmeyecek ve verilen cevaplar kesinlikle gizli 

kalacaktır. Anket formu, Çalıştay programının 

başında ve sonunda ön test-son test olarak 

uygulanacaktır. 

https://www.instagram.com/ifomwork/
https://www.facebook.com/ifomwork/
https://twitter.com/ifomwork


 

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

S: Ankara ili dışından katılım başvurusu yapabilir miyim? 

C: Evet. Ulaşım ve konaklama tarafınızdan karşılanacak şekilde başvuru yapabilirsiniz. 

 

S: Ulaşımı kendi imkanım ile mi sağlayacağım? 

C: Evet. Ulaşım katılımcı tarafından sağlanacaktır. 

 

S: Katılımcı Kartım yanımda değil. Yeniden alabilir miyim? 

C: Evet. Kayıt masasına başvurarak yeni bir kart alabilirsiniz. 

 

S: Katılımcı Çantam yanımda değil. Yeniden alabilir miyim? 

C: Hayır. Çanta ve beraberinde teslim edilen malzemeler sınırlı sayıdadır. 

 

S: Çalıştay Raporu’na bireysel olarak ulaşabilir miyim? 

C: Evet. “Katılım Başvurusu Formu”nda yer alan e-posta adreslerine “Çalıştay Raporu” 

dijital bir formatta gönderilecektir.  

 

S: Katılım Belgesi’ni dijital bir formatta alabilir miyim? 

C: Hayır. Katılım Belgesi sadece basılı olarak teslim edilecektir. 

 

S: Katılım Belgesi’ni törenden sonra teslim alabilir miyim? 

C: Evet. Katılım Belgesi’ni törenden sonra teslim alabilmek için e-posta ile bildirimde 

bulunabilirsiniz. 

 

genckizilay06ifomwork@gmail.com 

mailto:genckizilay06ifomwork@gmail.com
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Ankara 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Göç Politikaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İslam Ülkeleri İstatistik, 

Ekonomik ve Sosyal 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi 

mailto:genckizilay06ifomwork@gmail.com
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