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1.GİRİŞ 

1.1 PROJE GEÇMİŞİ 

AK'ye göre AB sosyal ekonomisi, aktif işgücünün yaklaşık %6'sı olan 11 milyondan fazla kişiyi istihdam 

etmiştir: bunların %26'sı sosyal girişimlerde istihdam edilmektedir. Bu arada, sosyal girişimlerde 

istihdam %8 artmıştır ve bu aynı zamanda AB üye ülkelerindeki göçmenlerin şu anda karşı karşıya 

olduğu işsizlik ve kötü çalışma koşullarıyla mücadele için de umut verici bir başlangıçtır. Türkiye, 

ülkeden kaçanların neredeyse yarısı olan 1,8 milyon Suriyeliye sığınma sağlamıştır. Bu rakam, toplam 

mülteci nüfusunun yaklaşık %98'ini temsil etmektedir. Bu gerçek, Türkiye'yi o yıl için en fazla mülteci 

nüfusuna ev sahipliği yapan ülke yapmaktadır. Yunanistan ve Sicilya'da da  büyük rakamlarda 

göçmen bulunmaktadır. Sosyal girişimler; göçmenler için yeni iş fırsatları yaratmak, onların 

güçlenmelerini artırmak ve girişimciler de dahil olmak üzere adil ve eşit bir ortamda çalışmalarını 

sağlamak için büyük önem taşımaktadırlar. Bununla birlikte, eğitim sistemleri yeterli girişimcilik 

eğitimi içermemektedir ve çoğu insan modern iş ortamına girmek için gerekli becerilerden 

yoksundur. AB Komisyonu tarafından ilan edilen “Yeni beceriler ve işler ”, girişimcilik, serbest meslek 

ve yenilikçiliğin desteklenmesi gündemi “katılımcı bir süreçte toplumsal taleplere yanıt vermek için 

işgücü piyasasından en uzaktakiler için özel istihdam fırsatları sağlayarak yenilikçi çözümler kaynağı 

sunabilir.” Aynı zamanda toplumsal ve çevresel zorluklarla mücadele ettiği ve kapsayıcı sosyal 

büyümeyi desteklediği de bilinmektedir. AK'ye göre AB sosyal ekonomisi, aktif işgücünün yaklaşık 

%6'sı olan 11 milyondan fazla kişiyi istihdam etmiştir: bunların %26'sı sosyal girişimlerde istihdam 

edilmektedir. Bu arada, sosyal girişimlerde istihdam %8 artmıştır ve bu aynı zamanda AB üye 

ülkelerindeki göçmenlerin şu anda karşı karşıya oldukları işsizlik ve kötü çalışma koşullarıyla 

mücadele için umut verici bir başlangıçtır. Sosyal girişimler; göçmenler için yeni iş fırsatları yaratmak, 

onların güçlenmelerini artırmak ve girişimciler de dahil olmak üzere adil ve eşit bir ortamda 

çalışmalarını sağlamak için büyük önem taşımaktadırlar. Ancak sosyal girişimlerin en önemli 

zorluklarından biri yeterli girişimcilik becerisinin olmamasıdır ve bu durumun girişimler için bir engel 

teşkil etmesidir. Ayrıca eğitim sistemleri yeterli girişimcilik eğitimi içermemektedir ve çoğu insan 

modern iş dünyasına girmek için gerekli becerilerden yoksundur. 
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1.2 EDU4SENT PROJESİNİN AMACI 

24 ay içinde, Türkiye, Yunanistan, Polonya ve İtalya'dan 5 ortakla birlikte eğitim içeriği ve açık erişimli 

çevrimiçi kurs (OOC) oluşturarak uzun vadede sosyal girişimciliği teşvik etmelerine destek olmak için 

düşük vasıflı genç yetişkin mülteci ve sığınmacıları olan kuruluşlarda çalışan eğitimcilerin Sosyal 

Girişimcilik Eğitimi ile ilgili kapasitelerini artırarak sosyal girişimcilik bilgi ve yeterliliklerini artırmayı 

hedefliyoruz.  

Bir BT kuruluşu, bir eğitim şirketi, bir valilik ve yetişkin eğitimi ve sosyal girişimcilik ile ilgili dernekler 

gibi uygun ortakların işbirliği ile proje şunları amaçlamaktadır: 
• Eğitimcilerin/profesyonellerin uzun vadede göçmen kökenli öğrencilerin sosyal girişimcilik 

becerileri geliştirmelerini kolaylaştıracak olan  sosyal girişimcilik alanlarındaki bilgi ve 

yeterliliklerini artırmak, 

• Sosyal girişimcilik alanında, hem alanda önceden ilgili bilgisi olmayan eğitimcilerin hem de 

göçmen geçmişi olan düşük vasıflı yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yüksek kaliteli 

öğrenme fırsatlarının sağlanmasını geliştirmek, 

• Eğitimcilerin sosyal girişimcilik konusunda eğitici eğitmenleri olarak yetkinliğini artırmak, 

• Sosyal girişimcilik ruhunu güçlendirmek ve kendi kendine sürdürülebilirliği devam ettirmek için 

farklı yollar hakkında farkındalık yaratmak, 

• Öğrenme hedeflerinin ve niteliklerinin işgücü piyasasına uygunluğunu artırmak ve yetişkin 

eğitmenlerle ve nihayetinde göçmen öğrenicileri olan ve daha önce benzer bir projede yer almamış 

kurumlar ile  sosyal girişimcilik dünyası arasındaki bağlantıları güçlendirmek, 
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1.3 PROJE ORTAKLARI LİSTESİ 
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PAYDAŞ EĞITIM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ  

Paydaş, eğitimcilerin bir araya gelmesiyle kurulmuş kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. 

Üyeleri, ağırlıklı olarak eğitim alanında  farklı kurum türlerinde  görevli öğretim kadrosudur. Temel 

hedefi sanatı örgün, yaygın ve sargın eğitime dahil etmektir. Bu bağlamda derneğin düzenli 

faaliyetleri, destekleyici eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini destekleyen örgün ve yaygın eğitimde 

koçlar, eğitimciler, kolaylaştırıcılar için eğitimler düzenlemeyi içerir.  Faaliyetler üç ana alanı kapsar: 

kişisel ve mesleki gelişim için eğitimler, yenilikçilik ve dijitalleşme. Öğretim kadrosu ile eğitim 

etkileşimi arasındaki karşılıklı eğitimi beslemek için organizasyonlar yürütmek de derneğin 

amaçlarından biridir. Ana görevlerimizden biri girişimciliği ve kişisel gelişimi teşvik etmektir. 

Kuruluşumuz ayrıca eğitim kaynaklarını desteklemek için bazı yenilikçi eğitim programları, modüller 

ve araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Böylece Türkiye'nin ve tüm Avrupa'nın genç nüfusu 

üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacaktır. 

DANMAR COMPUTERS 

 

Danmar Computers Şirketi, 1 Mayıs 2000 tarihinde bir bilişim şirketi olarak kurulmuştur. 

Faaliyetlerimizin ana hedefleri eğitimler ve BT sistem uygulamaları olmuştur ve olmaya devam 

etmektedir. Ancak yıllar içinde Danmar Computers tarafından sağlanan hizmetlerin kapsamı düzenli 

olarak genişlemektedir. 2001 yılında Krosno şehrinde PTEA Wszechnica ile bakanlık projelerinin 

uygulanması konusunda işbirliğine başladık ve bu işbirliği içinde ilkokul, ortaokul ve lise 

öğretmenlerini eğittik. O zamandan beri Danmar Computers, öğretmenler için çeşitli türlerde 

eğitimler vermektedir. 

 

Danmar, 2003'ten itibaren yetkili bir Pearson VUE test merkezidir ve önde gelen uluslararası yazılım 

satıcılarının eğitimlerini ve sınavlarını yürütebilir. En popüler olanları CISCO sınavlarıdır. 2007'de 

Danmar Computers, merkezi Brüksel'de bulunan uluslararası bir konsorsiyum olan Concorde'a 

katılmıştır. Konsorsiyumun amacı, Avrupa toplumu için bilgiye dayalı bir topluma doğru çalışmaktır. 
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FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLU 

Kooperatif, temel özgürlüklere, insan haklarına, siyasete ve ekonomik bağımsızlığa saygıyı, adil ve 

sürdürülebilir kalkınmayı ve insanların ve bireylerin kendi kaderini tayin hakkını teşvik etmek 

amacıyla 2012 yılında kurulmuştur; BM Şartı ilkelerine uygundur, bu, kalkınma işbirliği, insani 

yardım, eğitim, öğretim ve bilgilendirme girişimlerini gerçekleştirmeyi planladığı anlamına gelir. 

Ayrıca Katolik Kilisesi'nin Sosyal Doktrin ilkelerinden ilham alır ve sosyal haklar, yerellik ve dayanışma 

arayışı yoluyla evrensel kardeşliği yaymak amacıyla Komünyon Ekonomisi ilkesinin ilan ettiği ruha 

bağlı kalır. Kooperatif aşağıdaki hizmetleri sağlar: Eğitim hizmetleri , İtalyan okuryazarlığı ve 

kültürel/dilsel arabuluculuk, küçükler için bir topluluğa sosyal ve yasal yardım ve SPRAR bölgesel 

projeleri. 

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü, 2005 yılında kurulmuş ve herkes için girişimciliği teşvik etmeye 

odaklanmış bir araştırma kuruluşudur. Kurumun ana faaliyeti, HORIZON 2020 ve ERASMUS+ 

programları gibi Avrupa'nın en etkili ve çığır açan Programları kapsamındaki projelerin 

uygulanmasıdır. Girişimciliği Geliştirme Enstitüsünde, girişimciliği toplumların gelişimi ve uyumu 

için çok önemli bir faktör olarak kabul ediyoruz. İED'nin amaçları: 

• İnovasyonu Teşvik Etmek 

• Girişimci Ruhu Geliştirmek 

• Girişimci Kültürü Teşvik Etmek 

• İşletmelerin Etkinliğini ve Canlılığını Artırmaktır. 

 

Girişimciliği her şekilde teşvik etmek için kuruluş araştırma geliştirir ve biz de girişimciliği 

kolaylaştıran ve istihdamı teşvik eden yenilikçi, özel yapım, gerçekçi çözümler sunarız. Her gün 

yeniliğe yatırım yapar ve girişimcilikle ilgili zorluklara uygulanabilir çözümler sunar. Birden fazla 

AB Projesinin uygulanmasıyla, kuruluş, Avrupa çapında Girişimcilik alanında Mükemmeliyet 

Merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşabilmektedir. 
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ZONGULDAK VALİLİĞİ 

Zonguldak Valiliği, Zonguldak'ta bir kamu kuruluşudur ve Zonguldak şehri Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ilk vilayetidir (1924). Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ve valiliklerin tamamı, İçişleri Bakanlığı'nın 

hiyerarşik denetimi altında çalışmaktadır. Zonguldak Valiliği de tüm valilikler gibi İl'de bulunan ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları üzerinde tüm sorumluluk ve 

yaptırımlara sahip bir çatı kuruluştur. Zonguldak'ın konumu Türkiye'nin Batı Karadeniz 

kıyısındadır ve Zonguldak Türkiye'de taş kömürü rezervine sahip tek şehirdir. Zonguldak ili 1980'li 

yıllardan itibaren nüfusunu kaybetmektedir. Çünkü ilde sektör çeşitliliği zayıftır ve bu zayıflık 

yoğun bir şekilde işsizliğe neden olmaktadır. Zonguldak Valiliği, kamu yatırımlarının yanı sıra, 

ulusal ve uluslararası hibeler yoluyla ilde yaşayan insanlara iş olanaklarını artırmaya çalışmaktadır. 

Madencilik ve turizm Zonguldak'ın en gelişmiş sektörleridir. 

1.4 FİKRİ ÇIKTILAR 

1.4.1 FİKRİ ÇIKTI 1 (O1): AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS 

Proje hedef grupları (kuruluşlarda çalışan, göçmen nüfusa destek sağlayan 

eğitimciler/profesyoneller) için bağlantı olarak çevrimiçi bir alan oluşturmak amacıyla çok dilli bir 

açık erişim kursu geliştirilmiştir ve platform, proje sırasında oluşturulan tüm dijital öğrenme 

materyallerini-etkinlik, faaliyetler, materyaller ve sonuçlar- barındırır ve projenin 

yaygınlaştırılması destekler. Düşük vasıflı genç yetişkin mülteciler ve sığınmacılar ile ilgili 

kurumlarda çalışan eğitimcileri onların sosyal girişimcilik  bilgi, beceri ve yeteneklerini 

geliştirmeleri konusunda desteklemek için hazırlamayı amaçlamaktadır. Bir kurs, eğitmen 

yönergeleri, değerlendirme araçları ve e-öğrenme platformu içerir. İçerik, dezavantajlı ve hassas 

sosyal grupların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir. İngilizce, Türkçe, Lehçe, Yunanca ve İtalyanca 

dillerinde ücretsiz ve kolayca erişilebilirdir. 

 

1.4.2 FİKRİ ÇIKTI 2 (O2): EĞİTİM İÇERİĞİ 

Açık çevrim içi kursun Eğitim İçeriği, katılımcıların (göçmenler ve mülteciler) ortak ülkelere 

varışlarından bu yana yeniden yerleştirildikleri yerlerde kendi işlerini kurabilmeleri için uygun 

sosyal girişimcilik becerilerini kazanma yollarına benzersiz ve yenilikçi bir şekilde odaklanarak 

özellikle hedef grup için geliştirilmiştir.  Projenin ön hazırlık bölümünde yapılan ihtiyaç analizi ile 

eğitim içeriği belirlenmiştir. Bu fikri çıktıda, göçmen ve mültecilerin kendi yaşam alanlarında ne 

tür işlere dahil olmak istedikleri konusunda kendi fikirlerini öğrenmelerine ve geliştirmelerine 

yardımcı olmak için bir çalışma yürütülmektedir. 
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1.5 EĞİTİM İÇERİĞİNİN AMACI 

Eğitim içeriğinin amacı, Sosyal Girişimciliğin desteklenmesine ilişkin eğitim modüllerinin 

(I-V) hazırlanmasına yönelik çerçeveyi tanımlamak ve eğitimcilerin/kolaylaştırıcıların 

yeterliliklerinin geliştirilmesi için eğitim kursu geliştirmektir. 

Eğitim içeriğinin hedefleri: 

• eğitim kursunun içeriğini, eğitim planını ve öğrenme çıktılarını sunmak; 

• öğretme ve öğrenme stratejilerini ve uygulama maddelerini tanıtmak; 

• değerlendirme stratejisini belirtmek; 

• I-V eğitim modüllerinin içeriğini tanımlamak. 

 

Sosyal girişimcilik nedir? 

Toplumun yararına, genel çıkara ve ortak iyiye hizmet ederken, acil sosyal zorlukları ele almak 

ve sosyal ihtiyaçları yenilikçi bir şekilde karşılamak girişimciliğin ana hedefidir. Özetle, sosyal 

girişimcilik, en hassas grupların her birine yönelik çabalarında kâr maksimizasyonundan 

ziyade, öncelikle sosyal etkiyi ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir.   

Sosyal girişimcilik, yalnızca kâr amacıyla iş yapma şeklindeki geleneksel fikre giderek daha 

fazla meydan okumaktadır ve sosyal girişimler, istatistiksel açıdan hâlâ niş bir iş biçimi olsalar 

bile dünya çapında gelişiyor. Sosyal girişimler, eğitim ve işe entegrasyon faaliyetleri 

sağlayarak, sosyal dışlanma riski taşıyan kişilerin işgücü piyasasına bağlı kalmasına yardımcı 

olmaya katkıda bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal girişimcilik neden önemlidir? 
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Sosyal girişimcilik, kapsayıcı büyümeyi, paylaşılan refahı ve Sosyal içermeyi teşvik ederken 

sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukların ele alınmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, Sosyal 

girişimcilik, özellikle yerel düzeyde istihdam yaratılmasına ve demokratik katılıma ve 

kalkınmaya  ve refah hizmetlerinin  geliştirilmesine katkıda bulunur. 

 

1.6 KURS SÜRESİ 

Bu kursun çevrimiçi bir öğrenme platformu-Moodle- aracılığıyla 120 saatin üzerinde verilmesi 

amaçlanmaktadır. Program dört tema/modül başlığı altında 12 ünite olarak sunulmaktadır. Her 

tema/modül 3 üniteye sahiptir. Her modül/tema, her ünitenin 10 saatlik öğrenmeyi temsil ettiği 

30 saatlik bir oturum süresine sahiptir. Çevrimiçi program, uygun olduğu şekilde (40 saat) bir dizi 

çalıştay / oturumla tamamlanacaktır. Harmanlanmış bir formatta ders verme oranı, öğretmenin 

öğrencilerin ihtiyaçlarını ve eğitimsel başarı düzeylerini değerlendirmesine bağlıdır. Kurs ünitesi 

yapısı, öğretmenin öğrenci düzeyine ve ihtiyacına uygun materyallere erişmesini ve bunları 

kullanmasını kolaylaştırmaktadır. Kurs ünitesi yapısı ayrıca materyalin öğrenci tarafından kendi 

kendini yöneten bir şekilde kullanılmasını da kolaylaştırır. 

1.7 EĞİTİME GENEL BAKIŞ 

Eğitimin konusu beş tema altında 15 ünite olarak sunulmuştur. Her temalı modül, erişim 

moduna bağlı olarak bireysel ve grup bazında kullanılacak içeriğin, etkinliklerin, 

değerlendirmelerin ve araçların bir sunumunu içeren bağımsız olarak kullanılabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Modüller ayrıca, öğrenciye kendi öğrenmelerini değerlendirmek ve müstakbel 

işverene bir beceri ve yetenekler paketi olarak sunmak için araçlar ve bilgiler sağlamak üzere 

uyumlu bir yeterlilik seti oluşturmak üzere birbirleriyle entegre edilmiştir. Modülün öğrenme 

çıktılarının tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıların bir modül içindeki her bir üniteyi 

tamamlamaları önerilir. Modül çıktılarının tamamlanması, öğrenciye, uygulamalı bilgi ve 

yeterlilik portföyü oluşturarak öğrencinin bilgi, beceri ve tutumlarına ilişkin kanıt sağlayan bir 

dizi değerlendirme ve çıktı sağlar. 

Eğitimin toplam süresi 51 akademik saattir* (a.s.): 25  a. s. görüşme (yüz yüze görüşmeler) ve 4 

a.s. bilgi ve sertifikasyonun değerlendirilmesi dahil  26 a. s. platform üzerinden teorik ve pratik 

e-öğrenme  . 

Eğitim içeriği, göçmen kökenli düşük vasıflı genç yetişkinlerle çalışan 

eğitimcilerin/kolaylaştırıcıların yeterliliklerinin geliştirilmesiyle ilgili ortak ülkelerdeki mevcut 

durum hakkında proje ortakları tarafından uygulanan ihtiyaç analizine dayanmaktadır. 
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1.8 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE YETKİNLİKLERİNİN TANIMLANMASI 

Avrupa Komisyonu, girişimciliği fırsatlara ve fikirlere göre hareket etmek ve bunları başkaları için 

finansal, kültürel veya sosyal olabilecek değerlere dönüştürmek olarak görmektedir. Girişimcilik 

2020 Eylem Planı ve Yeniden Düşünme Eğitimi Tebliği'nde girişimcilik eğitimi için tutarlı bir 

çerçeve sunulmuştur. Eğitim politikaları AB ülkelerinin yetkinliğinde olduğundan, Avrupa 

Komisyonu esas olarak girişimcilik eğitiminin teşvik edilmesi için bir katalizör ve kolaylaştırıcı 

olarak hareket eder. AB ülkeleri arasında bilgi dağıtımına ve en iyi uygulamaların alışverişine ve 

AB düzeyinde katma değeri yüksek destek araçlarının ve projelerin geliştirilmesine odaklanır. 

 

Girişimciliğin teşviki, “akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme” için koşullar yaratmayı 

amaçlayan Avrupa 2020 Stratejisine de dahil edilmiştir. Bu çerçevede, Girişimcilik 2020 Eylem 

Planı, üç farklı eylem ayağı altında bir dizi eylem belirlemektedir: 

 

1. Girişimcilik eğitimi ve öğretimi; 

2. Girişimcilerin gelişebileceği ve büyüyebileceği bir ortam; 

3. Rol modeller ve belirli gruplara erişim. 

 

Çoğu girişimcilik eğitim sisteminin temel amacı, girişimcilik yeterliliklerini geliştirmektir. Girişimci 

yeterlilikler, yeni değer yaratan girişimcilik işini gerçekleştirme isteğini ve yeteneğini etkileyen 

bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanır. Eylem Planındaki belirli bir taahhüt, Üye Devletlerin 

en iyi uygulamalarına dayalı olarak halihazırda AB'de bulunan ve ikamet eden göçmenler arasında 

girişimciliği kolaylaştırmaktır. 

 

 

 

 

Bir yetkinlik olarak girişimcilik için Avrupa Komisyonu referans çerçevesi bağlamında,  hayatın her 

alanında mevcut kuruluşlar da dahil olmak üzere bireyler ve gruplar tarafından uygulanabilen 

çapraz anahtar bir beceri olarak anlaşılmaktadır. Aşağıdaki gibi tanımlanır: 

“Girişimcilik, fırsatlara ve fikirlere göre hareket ettiğiniz ve bunları başkaları için değere 

dönüştürdüğünüz zamandır. Yaratılan değer finansal, kültürel veya sosyal olabilir” (EntreComp, 

EC,2016). 

EntreComp (EC,2016) kavramsal modu, iki ana boyuttan oluşur (tablo 1): a) fikirleri, kendisinden 

başka biri için değer üreten eyleme dönüştürme yeteneği olarak girişimcilik tanımını doğrudan 

yansıtan 3 yeterlilik alanı ve b) birlikte tüm vatandaşlar için bir yeterlilik olarak girişimciliğin yapı 

taşlarını oluşturan 15 yeterlilik. Her birine, öğrenciye yeterliliği uygulamaya koyması için bir ipucu 
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veya teşvik ve onu temel yönlerine ayıran bir tanımlayıcı eşlik eder. "Fikirler ve fırsatlar", 

"Kaynaklar" ve "Harekete Geçme" kavramsal modelin 3 ana kategorisidir ve bunlar, kaynakları 

harekete geçirerek fikirleri ve fırsatları eyleme dönüştürme yeteneği olarak girişimcilik 

yeterliliğini vurgulamak için etiketlenmiştir. Bu kaynaklar kişisel (yani, öz-farkındalık ve öz 

yeterlilik, motivasyon ve azim), maddi (örneğin, üretim araçları ve finansal kaynaklar) veya maddi 

olmayan (örneğin, belirli bilgi, beceri ve tutumlar) olabilir. 
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Tablo 1 – EntreComp(EC,2016)girişimcilik yeterlilikleri 

 

2. AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURS EĞİTİM İÇERİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

2.1. GİRİŞ 

Edu4Sent projesi  için Fikri Çıktı 2 kapsamında göçmen kökenli yetişkinleri sosyal girişim yapmaya 

teşvik etmek ve bu amaçla kaliteli öğrenme fırsatları yaratmak için bir ihtiyaç analizi çalışması 

yapılmıştır. İhtiyaç analizinin amacı; bu projenin uzun vadeli kullanımını ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak için yaygınlaştırma planları yanı sıra  ileriki Fikri Çıktılar O1/OOC (Sosyal Girişimcilik için 

Açık Çevrimiçi Kurs), IO 2 (Eğitim İçeriği) için somut veri ve metodolojik bir çerçeve oluşturmaktır. 

  

Göçmen geçmişi olan yetişkinlerin sosyal girişimciliğini teşvik etmek için yüksek kaliteli öğrenme 

fırsatları yaratmanın etkili yollarını anlamak ve ortaya çıkarmak için ihtiyaç analizi için bir anket 

geliştirilmiştir. Bu aşamada Yıldız Teknik Üniversitesi'nden akademisyen olan üç içerik uzmanı 

görev almış ve göçmen kökenli yetişkinlerin demografik özelliklerini ve mevcut ihtiyaçlarını 

anlamak için bir anket hazırlamıştır. Anket geliştirme sürecinin önemli bir kısmı, hedef kitlenin 

görüşlerini, deneyimlerini ve davranışlarını doğru bir şekilde ölçen soruların oluşturulmasıdır. Bu 

bağlamda, ilk aşamada içerik uzmanları teorilere, ilgili literatüre ve uzmanlıklarına dayalı bir dizi 

soru geliştirmiştir. İkinci aşamada, anketin içerik geçerliliği sağlanırken, araştırmacı, profesör, 

farklı üniversitelerden uzmanlar ve bir STK (kar amacı gütmeyen kuruluş) olmak üzere altı içerik 

uzmanı yer almış ve anketi etki alanı netliği ve içerik uygunluğu açısından gözden geçirmiştir. 

Uzman geri bildirimlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmış ve 15 yapı ve 61 soruluk bir anket 

geliştirilmiştir. Anketin ilk bölümü göçmen profilleri ve katılımcıların yaş, evlilik durumu ve sosyo-

ekonomik durumu gibi genel özelliklerine ilişkin soruları içeren demografik bölümdür. Anketin 

ikinci bölümü aşağıdaki yapıları içermektedir: Girişimcilik, İş Fikri/ Proje Geliştirme, Müşteri 

Analizi, Yatırım, Sosyal Girişimcilik, İletişim Becerileri, ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Becerileri, 

Ağ Kurma, Organizasyon Becerileri, Takım Çalışması, Problem Çözme, Eleştirel Düşünme, Risk 

Analizi, Hukuki Prosedür, Göçmen Hakları, Kültür, Eğitime Katılım . Veriler, Türkiye, Yunanistan, 

İtalya ve Polonya dahil olmak üzere toplam 611 katılımcı ile proje ortaklarından toplanmıştır. 
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2.2. GÖÇMEN PROFİLLERİ VE DEMOGRAFİ 

 Tablo 1. Anketin/Görüşmenin Yapıldığı Ülke 

 f % 

Türkiye 544 89.0 

Yunanis

tan 
18 2.9 

İtalya 23 3.8 

Polonya 26 4.3 

Toplam 611 100.0 

Tablo 1, proje ortaklarının toplam 611 göçmen ile ihtiyaç analizine katıldığını göstermektedir. 

Katılımcıların 544'ü Türkiye'deki göçmenlerden, 26'sı Polonya'dan, 23'ü İtalya'dan ve 18'i 

Yunanistan'dandır. Toplam 611 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların Medeni Durumu ve Cinsiyeti 

 Erkek Kadın Diğer Toplam 

Evli 222 (36.3%) 280 (45.8%) 1 (0.2 %) 503 (82.3 %) 

Bekar 63 (10.3%) 42 (6.8%) 3 (0.5%) 108 (17.7 %) 

Toplam 285 (46.6 %)  322 (52.6%) 4 (0.7%) 611 (100%) 

Katılımcıların %46,6'sı erkek ve %52,6'sı kadındır (bkz. Tablo 2). Sadece dört katılımcı cinsiyet türü 

olarak “diğer”i belirtmiştir. Araştırmalar, erkek girişimcilerin kadın girişimcilerden daha fazla 

olduğunu gösterse de, bu boşluk kapanmaktadır. Sosyal girişimlerde cinsiyet farkı azalmaktadır. 

Toplumsal boyutta ele alındığında kadınlık, şefkatli ve besleyici davranışları, cinsel eşitliği, çevre 

bilincini ve daha akışkan cinsiyet rollerini vurgulayan bir özellik olarak görülmektedir. Pilot 

çalışmaya benzer şekilde, eğitim gruplarında kadın katılımcıların çoğunlukta olması, sosyal 

girişimciliğe kadın bakış açısı getireceği için bu bir güç olarak değerlendirilmelidir. 

Toplam 611 katılımcıdan 503'ü (%82,3) bir noktada evli veya evliydi ve 108'i (%17,7) bekardır. 

Medeni durum da önemli değişkenlerden biridir. Girişimcinin iş-yaşam dengesi biraz daha 

karmaşık bir konudur. Girişimciler kurumsal hayatta bir çalışan gibi çalışma saatlerine tabi 

değildir. Girişimcinin iletişim becerileri geliştirilirken sadece paydaşlarına değil, eşine ve ailesine 

de zaman zaman ikna edici olması hedeflenmelidir. 

Tablo 3. Katılımcıların yaş aralığı 
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  f % 

Yaş 16-20  22 4 

Yaş 21-30  146 24 

Yaş 31-40  280 46 

Yaş 41-50  119 20 

Yaş 51-60  24 3 

Eksik  20 3 

Toplam  611 100 

    

Katılımcıların demografik profili (bkz. Tablo 3), katılımcıların yaşlarının 16 ile 60 arasında olduğunu 

göstermektedir. Ayrıntılı olarak, katılımcıların 22'si 16-20 yaş aralığında olup, lisans düzeyi 

dönemini karşılayan ve aynı zamanda kariyer seviyesi giriş olarak adlandırılabilir.  Bunların 146'sı 

orta seviye kariyer olan 21-30 yaş arasındadır. Örneklemin baskın grubu, orta düzey bir kariyer 

olarak kabul edilebilecek 31-40 yaş arasıdır. Katılımcıların 119'u 41-50 yaşları arasındayken, 24'ü 

51-60 yaşları arasındadır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 35'tir. Ortalama girişimcilik yaşı 40 olarak kabul edildiğinden, 

örneklemin %66'sını oluşturan iki gruptaki (31-40 ve 41-50) katılımcılara uygun içeriklerin 

geliştirilmesi mantıklı olacaktır.  Uzaktan eğitim için görsel tasarımların seçimine ve ilgili yaş 

grubuna uygun vakaların seçimine özel önem verilmelidir. 

 

 

 

 

Tablo 4: Katılımcıların çocuk doğurma durumu 

  f % 

Evet, çocuğum var  513 84 

Hayır, çocuğum yok  98 16 

Toplam  611 100 

Katılımcıların %84'ü ebeveyn ve %16'sı çocuksuzdur. Aile bağları ve ebeveynlik, sorumluluklar ve 

girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi anlamak için girişimcilik literatüründe geniş çapta çalışılan 
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konulardır. Bu örneklemin çoğunluğunun ebeveynlik sorumluluğu vardır. Ebeveyn sorumluluğu, 

insanları yeni riskler almaya isteksiz hale getirebilir. Kadınların çocuklarına bakma konusunda 

erkeklerden daha fazla sorumluluğu vardır ve bu nedenle risk almaya ve iş için aile hayatlarını 

tehlikeye atmaya daha az istekli olabilirler. 

Tablo 5. Katılımcıların çocuk sayıları 

#  f % 

1  80 13.1 

2  93 15.2 

3  156 25.5 

4  120 19.6 

5  61 10 

5’ten fazla  101 16.5 

Veri setinde çocuk sahibi 513 katılımcıdan 3 çocuğu olan 156 katılımcı en büyük grubu 

oluşturmaktadır. 4 çocuklu ve 5'ten fazla çocuğu olan ebeveynler onları takip etmektedir. 

Katılımcıların %10'unun 5, %13,1'inin ise bir çocuğu bulunmaktadır. Ebeveyn olmak ve çocukların 

geçim sorumluluklarını taşımak, girişimci adayı için ek bir endişe kaynağı olabilir. Öte yandan 

göçmenlerin göç ettikleri ülkede iş bulma güçlükleri ve fırsat eşitsizliği nedeniyle çocuklarına bir 

gelecek bırakmak için iş kurmak da isteyebilirler. 

 

 

 

Tablo 6. Katılımcıların birlikte yaşadığı kişi sayısı 

#   f  % 

1  18  2.9 

2  27  4.4 

3  44  7.2 

4  96  15.7 

5  158  25.9 

5’ten fazla  268  43.9 
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Tablo 6, çok sayıda katılımcının 5 kişi (%25.9) ve 5'ten fazla kişi (%43.9) ile yaşadığını 

göstermektedir. 18 katılımcı (%2.9) sadece 1 kişi ile yaşamaktadır. Bulgular, göçmenlerin çoğunun 

kalabalık koşullarda yaşadığını söylemektedir. Son araştırmalar, düşük ücretli işçilerin kalabalık 

koşullarda yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ve bunun göçmenler arasında çok yaygın 

olduğunu göstermektedir (Camarato & Zeigler, 2020). Kalabalık yaşam alanı girişimci adaylarına 

yardımcı olmayacaktır. Uzaktan eğitim çalışırken, iş fikri geliştirmeye odaklanırken veya işbirliği 

yapmak için telefon görüşmesi yaparken sessiz ve konsantre olabilecekleri bir alana ihtiyaçları 

olacak. Bu nedenle katılımcıların imkanları elvermiyorsa, eğitim sürecinin en azından belirli 

aşamalarında ortak çalışma alanında desteklenmeleri önerilir. 

 

Tablo 7. Katılımcıların Geldikleri Ülkeler 

 f % 

Suriye 418 68.4 

Doğu Türkistan 37 6.1 

Azerbaycan 20 3.3 

Ukrayna 15 2.5 

İran 10 1.6 

Türkmenistan 9 1.5 

Afganistan 8 1.3 

Irak 8 1.3 

Yemen 6 1 

Nijerya 6 1 

Arnavutluk 5 0.8 

Gambiya 5 0.8 

Mısır 4 0.7 

Somali 4 0.7 

Romanya 4 0.7 

Ürdün 3 0.5 

Çekya 3 0.5 

Filistin 3 0.5 

Pakistan 3 0.5 

Özbekistan 3 0.5 

Mali 3 0.5 

Gana 2 0.3 
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Rusya 2 0.3 

Katar 2 0.3 

Senegal 2 0.3 

Libya 2 0.3 

Çin 2 0.3 

Kosova 2 0.3 

Diğer 13 2.13 

Eksik 7 1.1 

Toplam 611 %100.0  

Katılımcı profilinin yorumlanması açısından, katılımcıların milliyetlerine göre dağılımına 

bakıldığında; Katılımcıların %68,4'ü Suriye'den, %6,1'i Doğu Türkistan'dan, %3,3'ü 

Azerbaycan'dan, %2,5'i Ukrayna'dan, % 1,6'sı İran'dan, % 1,5'i Türkmenistan'dandır. Diğer menşe 

ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Moldova, Cezayir, Tacikistan, Dağıstan, 

Bangladeş, Gürcistan, Beyaz Rusya, Honduras ve Gine bulunmaktadır. Görüldüğü gibi 

katılımcıların çoğunluğu Suriyelidir. 

Örnek heterojen olduğunda, popülasyondaki tüm öğeler farklı özelliklere sahiptir. Bu durum 

örneklem için genelleme yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak bu çalışmada olduğu gibi çoğunluğun 

olduğu durumlarda öğretim dili seçimi gibi konularda da kolaylık sağlayabilir. Nitekim bu 

çalışmada %68,4 gibi yüksek bir oranda bilinmesi nedeniyle öğretim dili olarak önerilmiştir 

Tablo 8. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri 

 f % 

Okuma yazma 

bilmiyorum 
63 10.3 

İlkokul 104 17.0 

Orta okul 178 29.1 

Lise 150 24.5 

Üniversite 116 19.0 

Toplam 611 100.0 
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Katılımcıların eğitim durumuna göre %10,3'ü okuma yazma bilmeyen, %17'si ilkokul, %29,1'i 

ortaokul ve %24,5'i lise mezunudur (bkz. Tablo 8). Son olarak, %19'unun üniversite diploması 

vardı. Eğitim düzeyi aralığı okuma yazma bilmeyenden lisans mezununa kadar değişmektedir. 611 

katılımcı arasında yüksek lisans sahibi bulunmamaktadır. Sosyal girişimcilik eğitimi online olarak 

devam edeceğinden, okuma yazma bilmeyen grubun eğitimden dışında tutulması gerekli hale 

gelmiştir. Sosyal girişimcilik eğitimi için gerekli hazırlık düzeyi göz önüne alındığında, katılımcıların 

lise ve üniversite mezunlarından seçilmesi uygun görülmektedir. 

Tablo 9. Katılımcıların Ana Dili 

 f % 

Arapça 396 64.8 

Uygurca 33 5.4 

Türkmence 27 4.4 

Türkçe 26 4.3 

Azerice 21 3.4 

Kürtçe 18 2.9 

Ukrayna 15 2.5 

Farsça 14 2.3 

Özbekçe 9 1.5 

İngilizce 8 1.3 

Arnavutça 4 0.7 

Rumence 4 0.7 

Diğer 36 5.9 

Toplam 611 100 

Uygurca (%5.4), Türkmence (%4.4) ve Türkçe’ den (%4.3) sonra çok sayıda katılımcının ana dili 

Arapçadır(%36). Öte yandan, Azerice, Kürtçe, Ukraynaca, Farsça, Özbekçe, İngilizce, Arnavutça ve 

Rumence gibi ana dil olarak belirtilen çeşitli diller de vardı (bkz. Tablo 9). Diğer kategori (%5,9), 

frekansları 4'ten az olan ve toplam frekansı 36 olan dilleri içerir. 

Tablo 10. Katılımcılar tarafından bilinen diller 

 f % 

Arapça 341 %60.8 

İngilizce 56 %10 

Türkmence 44 %7.8 



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                               

21 

 

İtalyanca 22 %3.9 

Lehçe 20 %3.6 

Özbekçe 17 %3 

Türkçe 17 %3 

Rusça 16 %2.9 

Ukraynaca 14 %2.5 

Farsça 13 %2.3 

Azerice 1 %0.2 

Katılımcıların bildiği diller, çevrimiçi öğrenme ortamları oluşturmak için çok önemlidir. Bu 

projenin temel amaçlarından biri, birçok girişimcinin yararlanabileceği bir çevrimiçi öğrenme 

platformu oluşturmaktır. Bu açıdan mümkün olduğu kadar çok göçmene ulaşmak için platformun 

en çok konuşulan dile uygun olarak tasarlanması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Tablo 11, Arapça 

(%60,8), İngilizce (%10) ve Türkmencenin (%7,8) katılımcılar tarafından bilinen yaygın diller 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11. Göç Edilen Ülkedeki Katılımcıların Dil Düzeyleri 

 

Hiç biri  Başlangıç 

seviyesi  

Orta Seviye İleri Seviye 

Okuma 144 (%23.6) 129 (%21.1) 218 (%35.7) 116 (%19) 

Yazma 180 (%29.5) 127 (%20.8) 198 (%32.4) 103 (%16.9) 

Konuşma 79 (%12.9 135 (%22.1) 246 (%40.3) 147 (%24.1) 

Dinleme 61 (%10) 114 (%18.7) 245 (%40.1) 187 (%30.6) 

     

Katılımcılara göç ettikleri ülkenin anadilini ne ölçüde kullanabildiklerini belirlemek için okuma, 

yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde kendilerini değerlendirmeleri için dört soru 

sorulmuştur (bkz. Tablo 11). Başlangıç, orta ve ileri tüm düzeylerde konuşma ve dinleme 

becerilerinin daha yüksek, okuma ve yazma becerilerinin ise daha düşük olduğu görülmektedir. 

Konuşma ve dinleme becerileri informal iletişim sırasında da gelişebileceğinden örgün eğitimle 

geliştirilmesi gereken okuryazarlık becerilerinden daha hızlı ilerleyebilir. %24,1'inin ileri düzeyde 

konuşma bilgisine ve %30,6'sının ileri düzeyde anlama bilgisine sahip olduğu bulunmuştur. Anket 

yanıtlarında okuryazarlık düzeyini sıfır olarak belirtenlerin oranı özellikle yazma becerilerinde 

%29,5 ile en yüksektir. Dinleme ve konuşma becerilerine sahip olmadığını belirtenlerin oranı 

sırasıyla %10 ve %12,9'dur. 
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Bir önceki boyutta da belirtildiği gibi, mümkün olduğu kadar çok göçmene ulaşmak için 

platformun en çok konuşulan dile uygun olarak tasarlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

İhtiyaç analizi bulgularına göre Arapça konuşanlar çoğunlukta olduğu için eğitim içeriğinin Arapça 

olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca göç ettikleri ülkenin dilini de geliştirmeleri 

istenmelidir. Eğitimde ilerlemenin ön koşullarından biri, göç edilen ülkenin dilini öğrenmek 

olmalıdır. Göç edilen ülkede hem kurslara devam etmek hem de iş kurmak için göç edilen ülkenin 

dilinde okuryazarlık becerisi kazanmak ön koşuldur. Dil bilgisi aynı zamanda kültürel adaptasyonu 

ve çevresel analizi kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. 

Katılımcıların seçiminde başlangıç seviyesi ve hiç işaretlemeyenler elenebilir veya sosyal 

girişimcilik eğitimine katılmadan önce dil becerilerini tamamlamaları önerilebilir. 

Tablo 12. Katılımcıların Kendi Ülkelerindeki Çalışma Deneyimi ve Göç Edilen Ülkedeki Çalışma 

Deneyimi 

 

 

 
Göç Edilen Ülkedeki Çalışma Deneyimi 

  Evet Hayır Toplam 

Kendi Ülkelerindeki 

Çalışma Deneyimi 

Evet 222 (%36.3) 280 (%45.8) 502 (%82.1) 

Hayır 63 (%10.31) 42 (%6.8) 105 (%17.11) 

Toplam 285 (%46.61) 322(%52.6 )  

Tablo 12, 222 (%36,3) katılımcının hem kendi ülkelerinde hem de göç ettikleri ülkede iş 

tecrübesine sahip olduğunu göstermektedir. 280 (%45,8) katılımcı ise kendi ülkelerinde çalışma 

deneyimine sahip olmalarına rağmen göç ettikleri ülkede herhangi bir çalışma deneyimine sahip 

değillerdir. 63 (%10,31) katılımcı, kendi ülkelerinde çalışma deneyimi olmamasına rağmen göç 

ettikleri ülkede çalışma fırsatı bulmuştur. Bu bulgular, katılımcıların neredeyse yarısının (%52,6) 

göç ettikleri ülkede çalışma deneyimine sahip olmadığını, ancak çoğunun kendi ülkelerinde bir 

noktada çalışma fırsatına sahip olduğunu (%82,1) göstermektedir. Bu bulgu, göçmenlerin yaşadığı 

istihdam zorluklarını ve fırsat eşitsizliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, belki de yasadışı bir şekilde 

istihdam edildikleri için mevcut iş bilgilerini paylaşmaktan kaçınmaları da mümkündür. 

Göçten önce veya sonra olsun, iş deneyimi bir girişimci adayı için değerlidir. İş deneyimi olan 

katılımcılar, ders içeriklerinden, örneklerden ve vaka tartışmalarından daha fazla çıkarım 



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                               

23 

 

yapabilirler. Bu nedenle gerçek hayatı teori ile ilişkilendirerek daha fazla fayda sağlayabilirler. 

Proje kapsamında uzaktan eğitim sağlanacağı için katılımcıların geçmiş iş deneyimleri önemli bir 

fark yaratmaktadır. Gruplar, özellikle ekip çalışmasında çeşitlilik yaratmak için karma yapılabilir. 

Tablo 13. Göç Edilen Ülkede Mevcut Çalışanlar 

 f % 

Evet, halihazırda 

çalışıyorum 
277 45.3 

Hayır, çalışmıyorum 334 54.7 

Toplam 611 100.0 

   

Demografik sorulardan güncel çalışma bilgilerinin sorulmasının nedeni, katılımcının göç ettiği 

ülkede çalışma sistemine daha önce girip girmediğini anlamaktır. Çalışma hayatına aşinalık, çevre 

koşullarını anlamaya, ihtiyaçları tanımaya ve iş fikirleri üretmeye yardımcı olur. Tablo 13, 277 

katılımcının (%45,3) halihazırda göç ülkesinde çalıştığını göstermektedir. Öte yandan, 334 (%54,7) 

katılımcı ise çalışmamaktadır. 

 

 

 

 

Tablo 14. Katılımcıların şimdiye kadar çalıştıkları işler 

 f % 

Tekstil işçisi 95 %22.80 

Ev işçisi 74 %17.80 

Esnaf 49 %11.80 

İnşaat işçisi 30 %7.20 

Restoran Çalışanı (Garson vb.) 29 %7.00 

Çiftçi 22 %5.30 

Mobilya Satıcısı 18 %4.30 

Turizm işçisi 14 %3.40 

Satış elemanı 12 %2.90 

Hayvancılık 11 %2.60 
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Deri işçisi 11 %2.60 

Toplum Sağlığı Çalışanı 10 %2.40 

Makine kurulumu ve onarımı 8 %1.90 

Tesisatçı 8 %1.90 

Metal sanayi işçisi 5 %1.20 

Balıkçılık Endüstrisi 4 %1.00 

Kauçuk ve plastik imalatı 4 %1.00 

Nakliye işçisi 3 %0.70 

Kuyumcu 2 %0.50 

Kömür ve Petrol ürünleri işçisi 2 %0.50 

Çağrı merkezi çalışanı 2 %0.50 

Tütün ürünleri işçisi 1 %0.20 

Yayın/Ozalit 1 %0.20 

Askeri personel 1 %0.20 

Toplam 416 %100.0  

Tablo 14, katılımcıların çeşitli iş deneyimlerine sahip olduklarını ve hayatlarında bir noktada 

çoğunlukla tekstil işçisi (%22,80), ev işçisi (%17,80), esnaf (%11,80), inşaat işçisi (%7,20) ve 

restoran işçisi (%7,00) olarak çalıştıklarını göstermektedir.  Ayrıca nakliye işçisi, kuyumcu, kömür 

ve petrol ürünleri işçisi, çağrı merkezi işçisi, tütün ürünleri işçisi, yayın/özalit ve askeri personel 

olarak çalışanların sayısının %1'den az olması, bu tür iş kollarının ya katılımcılar tarafından tercih 

edilmediğini ya da teşvik edilmediğini göstermektedir. 

Tablo 15. Katılımcıların göç ettikleri ülkede iş kurmak istedikleri alanlar 

 f % 

Ticaret 76 %21.50 

Tekstil 76 %21.50 

Yemek servisi 36 %10.20 

Turizm 36 %10.20 

Yapı sektörü 23 %6.50 

Toplum Sağlığı 16 %4.50 

Mobilya 15 %4.20 

Hayvancılık 12 %3.40 

Güvenlik Endüstrisi 11 %3.10 

Deri ticareti 9 %2.50 

Makine kurulumu ve onarımı 8 %2.30 
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Takıcılık 7 %2.00 

Balıkçılık Endüstrisi 5 %1.40 

İçecek İmalatı 4 %1.10 

Kauçuk ve plastik imalatı 4 %1.10 

Metal endüstrisi 4 %1.10 

Toplu taşıma 4 %1.10 

Kömür ve Petrol Sanayi 3 %0.80 

Tütün ürünleri imalatı 2 %0.60 

Yayın/Özalit 2 %0.60 

Toplam 353 %100.0 

   

Katılımcıların iş kurmak istedikleri sektörü belirlemek için soruda kullanılan sektörel sınıflandırma 

NACE kodlarından uyarlanmıştır. Bir kodlama sistemi olan “NACE”, Avrupa'daki ekonomik 

faaliyetlere ilişkin istatistiklerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bir başvuru kaynağıdır. 

Aynı zamanda dünya standartlarında karşılaştırma açısından da önemli bir araçtır. 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların en çok iş kurmak istedikleri sektörler Ticaret ve Tekstil 

sektörleridir. Her biri örneklemin yaklaşık %21,5'ini temsil eder. Örneklemin %10.20'si yemek 

sektöründe ve %10.20'si turizm sektöründe iş kurmak istemektedir. Bunu %6,50 pay ile inşaat 

sektörü izlemektedir. 

Halk Sağlığı, Hayvancılık, Güvenlik Görevlisi, Yayıncılık gibi genel toplumda daha yaygın fayda 

sağlayabilecek ve sosyal girişimcilik projeleriyle ilişkilendirilebilecek bazı alanlar nispeten daha 

düşük oranlarda tercih edilmektedir. Söz konusu sıralamaya göre sektöre giriş talebi %4,50, 

%3,40, %3,10 ve %0,60'dır. 

Tekstil hariç, sıralamada ilk dört sektörden üçü (ticaret, yemek hizmeti, turizm) hizmet 

sektöründe yer almaktadır. İmalat sanayisi ile karşılaştırıldığında, hizmet sektöründe iş kurmak ve 

sürdürmek için katılımcıların daha ileri dil, iletişim ve sosyal becerilere ihtiyaç duyacağı 

öngörülebilir. 

Katılımcının geçmiş tecrübesine ek olarak, göçmenlerin bulunduğu ülkenin hangi sektörlerinin 

doymuş olduğu, hangi sektörün giriş engellerinin olduğu ve hangi sektörlerin hala büyümekte 

olduğu da önemlidir. Eğitim sırasında katılımcılar, start-up ihtiyacı olan veya yerel yönetimler 

tarafından desteklenen sektörlere de yönlendirilebilir. 
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Tablo 16. Katılımcıların Aylık Gelirleri 

 f % 

0-999 TL 71 11.6 

1000-2000 TL 202 33.1 

2001-3000 TL 162 26.5 

3001 ve üzeri TL 53 8.7 

0-999 EUR 50 8.2 

1000-2000 EUR 15 2.5 

2001-3000 EUR 5 .8 

3001 ve üzeri EUR 8 1.3 

Toplam 566 92.6 

   

Aylık gelir meselesi isteğe bağlıydı ve bulgular dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır. Anket anonim 

olmasına rağmen, katılımcılar gelirlerini paylaşmak için güvenli hissetmeyebilirler. İki birim para 

birimi (Türk Lirası ve Avro) kullanılmıştır (bkz. Tablo 16). Bu soruya toplam 566 kişi yanıt verdi. 

Türkiye'deki katılımcılar en çok aylık gelirlerinin 1000-2000 TL (%33,1) ile 2001-3000 TL (%26,5) 

arasında olduğunu belirtmişlerdir. Diğer ülkelerden gelen katılımcılar ise çoğunlukla aylık 

gelirlerinin 0-999 EUR (%8.2) arasında olduğunu belirtmişlerdir. Bulgular, 3001 TL (% 8,7) ve 3001 

EUR (% 1,3) üzerinde kazananların oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. 

 

Genel olarak, katılımcıların kendi öz sermayelerini kullanarak işlerini başlatmaları pek olası 

değildir. Bu nedenle katılımcılara yatırımcılara erişim ve teşvikler hakkında bilgi verilmelidir. 
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2.3. GİRİŞİMCİLİK/ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İHTİYAÇ ANALİZİ BULGULARI  

 
Şekil 1. Katılımcıların Girişimcilik Bilgi Düzeyleri 

Şekil 1'deki bulguları incelediğimizde, katılımcıların %28'inin daha önce “Girişimcilik” deneyimi 

yaşadığı görülmüştür; katılımcıların yaklaşık %63'ünün deneyiminin olmadığı gözlenmiştir. Buna 

ek olarak, katılımcıların %54'ü göç ettikleri ülkede iş kurma süreci hakkında bilgi sahibi değildir. 

Bulgular, göçmenlerin %53'ünün kafasında bir "iş fikri" olduğunu ya da bir noktada olduğunu 

gösteriyor. Ancak sadece %28'i bir iş fikrini hayata geçirip satış aşamasına getirebilmiştir. 

Girişimcilik, çoğu zaman sanılanın aksine fikir bulmaktan çok fikirleri hayata geçirmeye yönelik 

disiplinli bir çabadır. Bir iş planı oluşturmak için çevrimiçi eğitim sırasında bu disiplinli çabanın 

kademeli olarak geliştirilmesi önerilir. 

Eğitim sırasında sınıfta oluşturulacak işbirliği çalışmaları ve grup sinerjisi ile iş fikri olmayan 

göçmenler için yeni iş fikirlerinin geliştirilebileceğinin bir göstergesidir. Bu bulgular, göç ettikleri 

ülkede iş kurmak isteyen göçmenlere verilecek eğitimde aşağıdaki grafiklerde belirtilen 

davranışların kazandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Göçmen ülkede girişimcilik ekosisteminin temel unsurları hakkında içerik sağlamak da faydalı 

olacaktır. Özellikle sosyal girişimlerdeki girişimciler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar, 

ekonomik kalkınma yetkilileri, yerel yönetim siteleri, alanda çalışan akademisyenler, teknoloji 

transfer ofisleri ve üniversitelerde kurulan Sosyal Yenilik Uygulamalı Araştırma Merkezleri 

294 (48%)

346 (57%)

179 (29%)

323 (53%)

169 (28%)

172 (28 %)

175 (29 %)

101 (16 %)

422 (69%)

276 (45%)

385 (63%)

327(54 %)

142 (23%)

164 (27%)

10 (2%)

12 (2 %)

57 (9%)

112 (18 %)
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Girişimcilik

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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ekosistemin unsurları arasında sayılabilir.

 
 

Şekil 2. Katılımcıların Fikir Geliştirme Bilgi Düzeyleri 

İhtiyaç analizindeki bir boyut, fikir yaratma ve geliştirme üzerineydi (bkz. Şekil 2). Katılımcıların 

%36'sı iş fikri geliştirme aşamalarını bilip bilmediklerine olumlu yanıt vermiştir. Geriye kalan 

%64'ünün (bilmeyen %43 ve kısmen bilen %21) fikir geliştirme konusunda eğitime ihtiyaç 

duyduğu belirlendi. Katılımcıların fırsat farkındalıklarını ölçmek için müşterilerin tercihine uygun 

ürün geliştirme ve finansal getirisi olan iş fırsatlarının farkındalığı ile ilgili sorular sorulmuştur. 

Katılımcıların yaklaşık %40'ı katılımcıların farkındalığını ifade etmiş ve katılımcıların %40'ı her iki 

soruya da olumsuz yanıt vermiştir. Bu boyuttaki en önemli bulgulardan biri, katılımcıların 

%64'ünün iş planı hazırlama konusunda bilgi sahibi olmamasıdır. Bu nedenle eğitimin içeriğinde 

iş planlarının hazırlanması ve sunulması içeriği detaylı olarak ele alınmalıdır. Katılımcıların daha 

önceden bilgi veya tecrübeleri çok veya az olsa bile yeni ülkede, yeni kültürde, yeni yasal 

düzenlemelerde olduğu gibi eğitim içeriklerinin herkes için ortak olarak hazırlanması daha uygun 

görünmektedir. 

Sosyal girişimler için fikir geliştirirken, katılımcı grubun göçmenlerden oluşması nedeniyle sosyal 

ve çevresel sorunları tanımakta ve iyileştirici çözüm ve/veya artan çözümler bulmakta 

zorlanmayacakları düşünülmektedir. Sosyal girişimler için fikir geliştirirken, katılımcıların 

dezavantajlı bir toplum grubu olan göçmenlerden oluşacakları için sosyal ve çevresel sorunları 
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292 (48%)
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can prefer?

Do you consider developing and transforming your
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of the usual ways?

Have you prepared a business plan before?

Proje Fikri Geliştirme

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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tanımakta zorlanmayacakları düşünülmektedir. Yine de bu süreçte fikirlerin fazla dağılmaması için 

odak grup görüşmeleri yapılabilir. 

 

Şekil 3. Katılımcıların Müşteri Analizi Bilgi Düzeyi 

Şekil 3'teki bulgular, katılımcıların yaklaşık %50'sinin "müşteri araştırması ve pazar araştırmasının 

nasıl yapılacağı" konusunda bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. Katılımcıların %50'sinin bu 

konuda kısmen veya tamamen bilgi sahibi olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tüketici 

araştırması ve pazar bölümlendirme, fikir üretmenin öncelikli konuları arasındadır. Bu içeriğin 

önceden bilgisi olan veya olmayan tüm katılımcılara verilmesi gerekmektedir. 

 

 

220 (36%)

182 (30%)

271 (44%)

301 (49%)

120 (20%)

128 (21%)

0 50 100 150 200 250 300 350

Do you know how to conduct market research?

Do you know how to conduct customer research?

Müşteri Analizi

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                               

30 

 

 

Şekil 4. Katılımcıların Yatırım Bilgi Düzeyi 

Şekil 4'teki bulgular, katılımcıların üçte ikisinin “iş kurmak için finansmana erişebilen kanallar 

(%68)” ve “iş fikrini uygulamak için para biriktirmek (%60)” konusunda bilgi sahibi olmadığını 

göstermektedir. İş kurmak için finansmana erişim konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin 

oranı oldukça düşüktür (%14). Bu bulgu, göçmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerde göçmenlerin 

bu konularda bilgi ve beceri kazanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. İş kurmak için parası 

olmayan göçmenlerin oranının en az %60 olduğu belirtilmelidir. 

Girişimci dış finansal desteğe ihtiyaç duyduğunda Ekosistemdeki paydaşlara ulaşmak önemlidir. 

Borç sermayesi sağlayıcıları (bankalar, kredi kurumları), risk sermayedarları (VC) ve bölgelerindeki 

iş melekleri girişimcileri destekleyebilir. İçerik, bu paydaşların bilgilerini içermeli veya katılımcıları 

araştırmaya yönlendirmelidir. 
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Şekil 5. Katılımcıların Sosyal Girişimcilik Bilgi Düzeyleri 

Diğer şekillerdeki bulgularda olduğu gibi, şekil 5'te de katılımcıların sosyal girişimcilikle ilgili maddelere olumlu yanıt verme oranları 

oldukça düşüktür. Katılımcıların “bilgi sahibi olmama” olarak belirttikleri maddeleri en yüksek oranda şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 

 

• Bir iş modeli hazırlama deneyimine sahip olmak (%76) 

• Küçük İşletme'yi finanse edecek kanalları bilmek (%69) 

• Sosyal İnovasyon kavramını bilmek (%64) 

• İş modelini bilmek (%63) 

• Yasal prosedürleri bilmek (%56) 
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216 (35%)

145 (24%)

195 (32%)

122 (20%)

114 (19%)

68 (11 %)

143 (23%)

83 (14%)

317 (52%)

247 (40%)

372 (61%)

289 (47%)

393 (64%)

385 (63%)

466 (76%)

341 (56%)

424 (69%)

125 (20%)

148 (24%)

94 (15%)

127 (21%)

96 (16%)

112 (18%)

77 (13%)

127 (21%)

104 (17%)
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Do you know the concept of social entrepreneurship?

Do you have the personality features of a social entrepreneur?

Have you been involved in the application of solutions to any social/environmental…

Do you ever notice business opportunities that will create social benefits?

Do you know the concept of social innovation?

Do you know the business models for social enterprises?

Have you prepared a business model schedule for social enterprise?

Are you aware of the legal procedures/tax responsibilities required for social enterprise?

Are you familiar with the channels through which you can finance social enterprise?

Sosyal Girişimcilik

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Bu bulgular, göçmenler için tasarlanmış bir müfredatta göçmenlere sosyal girişimcilik hakkında 

hangi becerilerin öğretilmesi gerektiği konusunda bilgi vermektedir. 

 

 
Şekil 6. Katılımcıların İletişim Becerileri 

Şekil 6'da ise katılımcıların iletişim becerilerini ortaya koyan bulgular yer almaktadır. Bulgular, en 

yoğun ihtiyaçtan en aza doğru orantılı olarak incelendiğinde, ihtiyaçlar şu şekilde ortaya 

çıkmaktadır: 

1. Biriyle konuşurken ellerini nereye koyacağını bilmek (%61) 

2. Fikirleri açıkça yazmak (%39) 

3. Etkileyici bir fikir yaratmak ve diğerlerini benimsemek (%34) 

4. Problemi sözlü olarak ifade etme (%21) 

Bu bulgular, göçmenler için tasarlanmış bir müfredatta göçmenlere sosyal girişimcilik hakkında 

hangi becerilerin öğretilmesi gerektiği konusunda bilgi vermektedir. 

Girişimci, fikirlerini özgürce ifade edebilmeli, iş planı yazabilmeli ve yatırımcılara sunum 

yapabilmelidir. Her iyi yönetici gibi, zamanının çoğunu paydaşlarıyla iletişim kurmaya 

harcamalıdır. Sosyal becerilerin yanı sıra teknik ve kavramsal becerileri kullanmak çok önemlidir. 

Sohbetlere açıklık, daha yüksek bir girişimci olma şansı ile ilişkilidir. Bu nedenle sosyal 

330 (54%)

249 (41%)

325 (53%)

144 (24%)

255 (42%)

389 (64%)

128 (21%)

236 (39%)

122 (20)

371 (61%)

208 (34%)

109 (18%)

153 (25%)

126 (21%)

164 (27%)

96 (16%)

148 (24%)

113 (18%)
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Do you think you can express your problem verbally in
bilateral relationships?

Can you clearly write down your thoughts in written
communication (email, petition, report writing, etc.)?

Do you think you can express yourself in public?

Are you having trouble with where to put your hands when
interviewing someone you don't know at all?

Can you create an impressive idea and get others to
embrace it?

Do you think that you are sufficient to listen to people?

İletişim Becerileri

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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girişimcilik adayları için iletişim becerilerinin geliştirilmesi çok önemli olacaktır.

 
Şekil 7. Katılımcıların BİT Okuryazarlığı Becerileri 

Şekil 7'de görüldüğü gibi, katılımcıların bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlık becerileri orta-

yüksek olarak kabul edilebilir. En yüksek BİT kullanım oranı %71 ile internet aramasıdır. Akıllı 

telefon ve uygulama kullanan katılımcılar, örneklemin %67'sini oluşturuyor. Son olarak cep 

telefonu veya bilgisayardan yazabilenlerin oranı ise %59'dur. 

Bu bulgulara göre, hedef grubun en az yarısı çevrimiçi yönergeleri takip etmeyi başarabilir ve çoğu 

BİT araçları aracılığıyla bilgi sağlayabilir. Yine de BİT okuryazarlığı becerileri göçmenlere 

öğretilmelidir. Özellikle mobil uygulamalara dayalı uygulama inovasyonu konularına ve iş modeli 

geliştirme konularına yer verilmesi uygun olacaktır. 

 

 
Şekil 8. Katılımcıların Ağ Kurma Becerileri 

358 (59%)

434 (71%)

408 (67%)

176 (29%)

117 (19%)

148(24%)

77 (13%)

60 (10%)

55 (9%)
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Can you type text for a need using the keyboard/mobile
phone on the computer?

Can you search the internet for information you are
looking for and find it?

Are you able to use apps installed on the smartphone?

BİT Okuryazarlığı

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)

220 (36%)

312 (51%)

330 (54%)

196 (32%)

61 (10%)

103 (17%)

0 50 100 150 200 250 300 350

Have you ever asked for help and/or support on social
media for any of your needs?

Can you connect with people and/or institutions through
social media?

Ağ kurma becerileri

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Katılımcıların ağ kurmak için yeterli olup olmadığını anlamak için iki soru sorulmuştur. Şekil 8'de 

görüldüğü gibi sosyal medya üzerinden kişi/kurumlarla bağlantı kurabilen katılımcıların oranı 

%51'dir. Sosyal medyada yardım veya destek istemek ise %36'lık bir oranla daha da düşüktür. 

Göçmenlere verilecek sosyal girişimcilik eğitimleri için müfredata ağ kurma ve sürdürme 

becerileri eklenmelidir. Göçmenlere yönelik sosyal girişimcilik eğitimi müfredatına ağ kurma ve 

sürdürme becerileri eklenmelidir. Kaynakların kıt olduğu gelişmekte olan pazarlarda sosyal ağ 

desteği (profesyonel gruplar, topluluk kuruluşları, sosyal gruplar ve/veya yakın arkadaşlar) ile 

girişimciler hayatta kalabilir ve gelişebilir. 

 

 
Şekil 9. Katılımcıların Organizasyon Becerileri 

 

İhtiyaç analizinin bir başka boyutu da organizasyon becerisidir (bkz. Şekil 9). Organizasyon 

becerileri, bireylerin düşüncelerini, zamanlarını ve görevlerini düzenli bir şekilde organize 

etmelerini sağlayan bir beceri setidir. Organizasyon, görev ile görev, görev ile insan ve insan ile 

insan arasında bağlantıların kurulması gereken bir süreçtir. Bulgular, göçmenlerin %53'ünün bir 

etkinlik düzenlemek için nasıl plan yapılacağını bildiğini göstermektedir. Ayrıca katılımcıların %48'i 

bir projeyi tamamlamak veya zamanında raporlamak için ne yapılması gerektiğini bilmektedir. 

Yine de örneklemin yaklaşık %30'u organizasyonel beceri eksikliğini tanımlarken, %20'si 

yetersizlik gösteren “kısmen” seçeneğini seçmektedir. 

 

165 (27%)

196 (32%)

326 (53%)

293 (48%)

120 (20%)

122 (20%)

0 50 100 150 200 250 300 350

Do you know how to draw up a plan in writing to
organize any event, business?

Do you know what needs to be done to complete a
project or report on time?

Organizasyon Becerileri

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Şekil 10. Katılımcıların Takım Çalışması Deneyimleri 

 

Katılımcıların takım çalışması deneyimlerini anlamak için iki soru sorulmuştur. Şekil 10'daki 

bulgulara bakıldığında, katılımcıların %45'inin daha önce herhangi bir “ekip çalışması” 

deneyiminin olmadığı görülmektedir; Ayrıca katılımcıların yaklaşık %37'sinin ekip çalışması 

gereklilikleri hakkında hiçbir şey bilmediği de görülmektedir. Bu bulgular bize katılımcıların 

yaklaşık yarısının ekip çalışması konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. 

Takım halinde çalışma becerisinin geliştirilmesi girişimcilik eğitimlerinde öncelikli konulardan 

biridir. Elbette tek başına şirketini kuran girişimciler vardır ve olacaktır. Ancak günümüzde 

çeşitliliğin faydasına inanılmaktadır. Farklı eğitim geçmişlerine ve becerilere sahip ortaklardan 

oluşan bir ekip, girişimin hayatta kalma olasılığını artırır. Çünkü sadece bir kişinin işin her yönü ile 

uğraşmakta zorlanacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca ortamdaki değişim hızı arttıkça, bir girişimcinin şirket içindeki ve dışındaki tüm değişiklikleri 

takip etmesi zorlaşmıştır. Yatırımcıların seçim aşamasında tek kişilik başvuruları ve destek ekibi 

projelerini sıklıkla reddettikleri görülmektedir. 

 

Göçmen grubunun sosyal girişim eğitimi, bireysel rekabetten değil, kolektif çabadan nasıl 

yararlanılacağı öğretmelidir. Katılımcılara, zayıf yönlerini takım arkadaşlarının güçlü yönleriyle 

tamamlayabilecekleri iş oyunları tanıtılmalıdır. Beyin fırtınası, Altı Şapkalı Düşünme, İçgörü Oyunu 

gibi yöntemlerin gruba ve ortama göre uyarlanması uygun olacaktır. 

276 (45%)

270 (44%)

223 37%)

277 (45%)

112 (18%)

64 (11%)

0 50 100 150 200 250 300

Do you know the requirements for effective teamwork?

Have you ever been involved in teamwork? ?

Takım çalışması becerisi

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Şekil 11. Katılımcıların Problem Çözme Becerileri 

 

Katılımcılardan problem çözme becerilerini üç puanlık bir ölçekte derecelendirmeleri istendi 

(evet, kısmen, hayır). “İnsanlar arasında anlaşmazlıklar olduğunda müdahale ederek sorunları 

çözebilir misiniz?” sorusuna katılanların %48'i onay verdi. %23'ü hayır, %29'u kısmen  şeklinde 

belirtmiştir (bkz. Şekil 11). Diğer problem çözme becerilerinde yüzdeler değişse bile olumlu, 

olumsuz ve orta dereceli cevapların oranı değişmemiştir. İnisiyatif kullanma, sorunları zaman 

kaybetmeden çözme ve sosyal sorunları çözme, örneklemin yaklaşık yarısı tarafından 

onaylanmıştır. 

 

 
Şekil 12. Katılımcıların Eleştirel Düşünme Becerileri 

 

265 (43%)

271 (44%) 

293 (48%)

155 (25%)

161 (26%)

143 (23%)

191 (31%)

179 (29%)

175 (29%)
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Are you successful in producing solutions to social
problems around you?

Do you use initiative when necessary and start solving
problems without wasting any time?

Can you solve problems by intervening when
disagreements arise between people?

Problem Çözme

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)

271 (44%)

220 (36%)

206 (34%)

256 (42%)

134 (22%)

135 (22%)

0 50 100 150 200 250 300

Have you ever found fault in your own work?

Do you know how to check the accuracy of a news you
read about starting a business?

Eleştirel Düşünme

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Şekil 12'deki bulguları incelediğimizde, katılımcıların yarısının eleştirel düşünme becerisine sahip 

olmadığını ve bu konuda eğitime ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Günümüzde bilgiye ulaşmak 

daha kolay olsa da dezenformasyon çağında girişimcinin bir bilgi yığını arasından gerekli bilgilere 

ulaşması ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesi çok önemlidir. Arzu edilen şüphecilik, kişinin 

kendi görüşlerini sorgulamasını ve başkalarının görüşlerini alarak çifte ispat yapmasını mümkün 

kılar. Karşılaştığı şeyleri sorgulayan bireyler proaktif davranabilir ve sorunları önceden tespit 

edebilir. 

 

 
Şekil 13. Katılımcıların Risk Analizi Becerileri 

 

Kendi işini kuracak bireyler için risk analizi becerileri çok önemlidir. Şekil 13'teki bulguları 

incelediğimizde, katılımcıların yarısının risk analizi stratejileri konusunda eğitime ihtiyacı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, katılımcıların %68,4'ü Suriyelidir. Hofstede'nin kültürel boyutlar 

çalışmasına göre, Suriye halkının bu boyuttan aldığı  60 puanla belirsizlikten kaçınma tercihi 

yüksektir. Bu geleceğin asla bilinemeyeceği gerçeğiyle toplumun nasıl başa çıktığıyla ilgilidir. 

Yüksek Belirsizlikten Kaçınma sergileyen ülkeler, alışılmışın dışında davranış ve fikirlere karşı 

hoşgörüsüzdür. Vakit nakittir, insanların içlerinde meşgul olma ve sıkı çalışma dürtüsü vardır. 

Yeniliğe direnilebilir. Özellikle sonuncusu girişimci adayı için arzu edilen bir durum değildir. Eğitim 

sırasında genel kalıplar esnetilmeye çalışılmalıdır. Grup arkadaşlarınız için güven oluşturan 

oyunlarla başlayabilir ve riskleri en aza indirmek için simülasyon oyunlarıyla devam edebilirsiniz 

(https://www.hofstede-insights.com/country/syria/). 

 

253 (41%)

217 (36%)

205 (34%)

247 (40.4)

153 (25%)

147 (24%)
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Are you able to take risks and make decisions when
there are uncertainties about the future?

Do you know how to analyse risks when making a
business development plan?

Risk Analizi

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Şekil 14. Katılımcıların Yasal Prosedür Bilgisi 

 

Şekil 14'ün bulgularından, yasal prosedür bilgisine sahip katılımcıların yüzdesinin örneklemin 

yaklaşık %28'i olduğunu bulduk. Sırasıyla şunu gördük: 

• vergilendirme sorumlulukları %26 oranında biliniyor, 

•  temel muhasebe %24 oranında biliniyor, 

• Göç edilen ülkede iş kurma prosedürleri %30 oranında biliniyor ve 

• iş türleri, örneklemin %32'si tarafından bilinmektedir. 

Diğer bilgi türleri için yüzdelerden çok daha azdır. Ortalama olarak, örneklemin yaklaşık %53'ü bir 

girişimci için çok önemli olan yasal prosedürlerdeki eksikliklerini belirtmiştir. Kuruluşunuz için 

doğru yasal yapının nasıl bulunacağı veya ekip üyeleri arasında eşitliğin nasıl paylaşılacağı gibi 

şirket oluşumuyla ilgili yasal konular önemli kararlardır ve belirsizlik daha sonra sorunlara neden 

olabilir. 

Hukuki süreçlerde kısa sürede bilgilenmek ve yasal düzenlemelere uymak iş adamları için bile 

kolay değildir. Bu nedenle, yasal tavsiye almak yaygındır. Eğitim süresince işletme kurma 

aşamaları ve işletme türleri hakkında temel bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

196 (32%)

184 (30%)

149 (24%)

159 (26%)

279 (46%)

309 (51%)

335 (55%)

328 (54%)

136 (22%)

118 (19%)

127 (21%)

124 (20%)
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Do you know the types of business?

Do you know the procedure for opening a business in
the country of migration?

Do you know the basic accounting subjects?

Do you know the tax responsibilities of the
entrepreneur?

Yasal Prosedür

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Şekil 15. Katılımcıların Göçmen Hakları Bilgisi 

 

Göçmenlerin yaşadıkları ülkedeki haklarının ne olduğunu bilmeden o ülkede iş kurmaları çok 

zordur. Şekil 15'ten, katılımcıların yaklaşık %50'sinin göçmen olarak yasal haklarını, iş kurma 

haklarını ve sertifikalı eğitim alabilecekleri kuruluşları bilmedikleri anlaşılmaktadır. 

Bu konularda bilgilendirilmeden iş kurmaları mümkün olmayacağı için eğitimlerde bu içeriklere 

yer verilmelidir. 

 

 
Şekil 16. Katılımcıların Göç Ettikleri Ülke Kültürüne İlişkin Bilgileri 

 

264 (43%)

167 (27%)

161 (26%)

193 (32%)

289 (47%)

303 (50%)

154 (25%)

155 (25%)

147 (24%)
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Do you know your legal rights as a migrant in the
country of migration?

Do you know your rights to “start a business” as a 
migrant in the country of migration?

Do you know the organizations in the country of
migration where you can receive certified training to

increase your skills as a migrant?

Göçmen Hakları

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)

318 (52%)

175 (29%)

354 (58%)

374 (61%)

123 (20%)

271 (44%)

112 (18%)

125 (21%)

170 (28%)

165 (27%)

145 (24%)

112 (18%)
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Do you think you know the culture of the country of
migration (Turkey/Greece/Poland/Italy)?

When working in the country of migration (Turkey),
did you feel difficulty due to cultural differences?

Are there cultural similarities between your country
and the country you migrate to
(Turkey/Greece/Italy/Poland)?

Do you interact with people in the country you
migrate (Turkey/Greece/Italy/Poland)?

Kültür

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Kültürel boyutta göçmenlerin göç ettikleri ülke insanlarıyla etkileşimleri, kendi kültürleriyle 

benzerlik ve farklılıkları, kültürel farklılıklardan dolayı zorluk yaşayıp yaşamadıkları ve kültürü 

tanımaları ile ilgili dört soru sorulmuştur (bkz. 16). 

Katılımcıların sadece %29'unun kültürel farklılıklara dayalı güçlükler yaşaması ve %44'ünün böyle 

bir güçlük belirtmemesi önemli bir bulgudur. Yeni girdikleri sosyo-kültürel ortama uyum 

sağlamaları ve sosyal girişimde bulunmaları onlar için umut vericidir. Oranın düşük olması eğitim 

programında bu konuya kısaca değinmenin yeterli olduğunu göstermektedir. Ev ödevi, kültür 

hakkında kendi seçtikleri boyutlarda veri toplamayı içerebilir. Sosyal konularla ilgili filmler ev 

ödevi veya mini ara sınav olarak izlenir ve tartışılırsa göç edilen ülkenin kültürü daha iyi bilinir. 

 

 

Şekil 17. Katılımcıların Sosyal Girişimcilik ve Girişimcilik Eğitimine Katılma İstekleri 

 

Şekil 17'de eğitime katılıma ilişkin bulgular, katılımcıların %37'sinin sosyal girişimcilik eğitimi 

almak istemediğini göstermektedir. Benzer şekilde, katılımcıların %36'sı da girişimcilik eğitimi 

almak istememektedir. Öte yandan, katılımcıların %63'ü kendi işini kurmak için girişimcilik eğitimi 

almak, %62'si ise sosyal girişimcilik eğitimi almak istemektedir. Sosyal girişimcilik eğitiminin 

sadece katılmak isteyen göçmenlere verilmesi eğitimin etkinliği açısından daha iyi bir seçenek gibi 

görünmektedir. Katılımcıların istekliliği, girişimci davranışları gerçekleştirmeye yönelik önceden 

ve belirleyici bir unsur olarak kabul edilen girişimcilik niyeti ile de ilişkili olabilir. 

382 (63%)

379 (62%)

223 (36%)

227 (37%)

6 (1%)

5 (1%)
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Do you want to receive an entrepreneurship training
for starting your own business?

Do you want to receive a social entrepreneurship
training for creating social benefits?

Eğitime Katılım

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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2.2 Öneriler 
Göçmenlerin göç ettikleri ülkenin sosyal yapısında dezavantajlı gruplardan biri olduğunu kabul 

etmek gerekir. Halihazırda ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlar yaşayan göçmenlerden sosyal 

inisiyatif almalarını beklemek paradoksal görünmektedir. Buradaki amaç, sorunlarının çözümünü 

başkalarından beklemeyen, farkındalıklarını artırarak kendi çözümlerini bulan proaktif bir 

göçmen girişimi oluşturmaktır. 

Tüm bu bulgular, aralarında Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Polonya'nın da bulunduğu 611 

göçmenden toplanan verilerin göç ettikleri ülkede girişimci ve sosyal girişimci olabilmeleri ve bu 

alandaki çalışmalara katılabilmeleri için iyi planlanmış bir eğitime ihtiyaçları olduğunu 

göstermektedir.  

Toplanan verilerden elde edilen bulgulara dayanarak, girişimcilik ve sosyal girişimcilik becerilerini 

geliştirmek için tasarlanmış bir eğitim programında göçmenlerin aşağıdaki alanlarda becerilerini 

geliştirmeyi öneriyoruz. 

 

2.2.1. HEDEF GRUP İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Girişimci olma kararı gönüllü ve bilinçli olarak kabul edildiğinden, sosyal girişimcilik 

eğitiminin sadece girişimcilik niyeti olan göçmenlere verilmesi önerilmektedir. 

2. Ortalama girişimcilik yaşı 40 olarak kabul edilmiştir. Böylece örneklemin %66'sını 

oluşturan iki grubun (31-40 ve 41-50) eğitime katılmasına öncelik verilmelidir. 

3. Sosyal girişimcilik eğitimi online olarak devam edecek, bu nedenle katılımcıların lise ve 

üniversite mezunlarından seçilmesi uygun görünmektedir. Okuma yazma bilmeyen grup 

elenmelidir. 

4. Bulgular, katılımcıların yaklaşık %20'sinin BİT becerilerinin çevrimiçi bir eğitimi sürdürmek 

için yeterli olmadığını göstermektedir. Bu nedenle ihtiyaç sahibi katılımcılar 

belirlenmelidir. 

5. İş tecrübesi olan katılımcılar, gerçek hayatı teori ile ilişkilendirerek daha fazla fayda 

sağlayabilirler. Eğitime katılmaları için öncelik verilmelidir. 
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2.2.2. EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Mümkün olduğunca çok göçmene ulaşmak için platformun bu durumda en çok konuşulan 

dillere, Arapça ve İngilizceye uygun olarak tasarlanması ve geliştirilmesi çok önemlidir. 

2. Ayrıca katılımcılardan göç ettikleri ülkenin dilini geliştirmeleri istenmelidir. Eğitimde 

ilerlemenin ön koşullarından biri, göç edilen ülkenin dilini öğrenmek olmalıdır. 

3. Eğer katılımcıların fiziki imkânları etkili öğrenmeye izin vermiyorsa, eğitim sürecinin en 

azından belirli aşamalarında onlara ortak çalışma alanı sağlanması tavsiye edilir. 

4. Göç ettikleri ülkede iş bulmanın zorlukları ve fırsat eşitsizliği nedeniyle çocuklarına bir 

gelecek bırakmak için iş kurmak isteyebilirler. Girişimcilik motivasyonlarını anlamaya 

çalışın. 

5. Katılımcıların daha önceden bilgi veya deneyimi az veya çok olsa da yeni ülkede, yeni 

kültürde, yeni yasal düzenlemelerde olduğu gibi herkes için ortaklaşa eğitim içeriklerinin 

hazırlanması daha uygun görünmektedir. 

 

2.2.3 İÇERİK İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

 

1. İhtiyaç analizindeki her bir faktör girişimcilik eğitiminde verilmesi gereken konulara 

karşılık gelmektedir. Konu başlıklarının zenginleştirilmesi gerekiyorsa, faktörlerin 

altındaki sorular fikir verici olacaktır. Girişimcilik eğitiminin önerilen boyutları aşağıda 

verilmiştir; 

a. Girişimcilik 

b. İş Fikri/Proje Geliştirme 

c. Müşteri Analizi, 

d. Yatırım 

e. Sosyal Girişimcilik 

f. İletişim becerileri 

g. BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 

h. Ağ kurma 

i. Organizasyon becerileri 

j. Takım çalışması 

k. Problem çözme 

l. Kritik düşünce 

m. Risk analizi 

n. Yasal prosedür, 



         
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

43 

o. Göçmen Hakları 

p.Kültür 

 

2. Girişimcilik, fikir bulmaktan ziyade fikirleri uygulamaya yönelik disiplinli bir çabadır. Bir iş 

planı oluşturmak için çevrimiçi eğitim sırasında bu disiplinli çabanın kademeli olarak 

geliştirilmesi önerilir. 

3. Katılımcılarda fırsat bilincinin oluşturulması önemlidir. Girişimcilik sürecinin en önemli 

başlangıç adımları, girişim başlatmak istedikleri sektörde pazar araştırmalarını öğretmek 

ve onlara müşteri ihtiyaçlarını ölçmek için kullanabilecekleri yöntemleri öğretmek 

olacaktır. 

4. Göçmen ülkede girişimcilik ekosisteminin tanıtılması gereklidir. Ekosistemin unsurları 

olarak sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar, ekonomik kalkınma yetkilileri, yerel yönetim 

siteleri, alanda çalışan akademisyenler, üniversitelerde kurulan teknoloji transfer ofisleri 

ve Sosyal Yenilik Uygulamalı Araştırma Merkezleri ve daha önceden deneyim sahibi 

Girişimciler sayılabilir.  

5. Girişimci dış finansal desteğe ihtiyaç duyduğunda Ekosistemdeki paydaşlara ulaşmak 

önemlidir. Borç sermayesi sağlayıcıları (bankalar, kredi kurumları), risk sermayedarları 

(VC) ve bölgelerindeki iş melekleri girişimcileri destekleyebilir. İçerik, bu paydaşların 

bilgilerini içermeli veya katılımcıları araştırmaya yönlendirmelidir. 

6. Göçmen bir işe başladıktan sonra bir süre profesyonel bir yönetici çalıştırmayı göze 

alamayacağından, içeriğe temel yönetim becerileri de eklenebilir. 

2.2.4. SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Sosyal girişimcilik eğitiminde hedefler;  

a. İş modeli hazırlama deneyimine sahip olmak 

b. Küçük İşletme'yi finanse edecek kanalları bilmek 

c. Sosyal Yenilik kavramını bilmek 

d. İş modelini bilmek 

e. Yasal prosedürleri bilmek 

2. Katılımcı grubu göçmenlerden oluşacağından, sosyal ve çevresel sorunları fark etmede ve 

iyileştirici çözümler bulmada ve/veya mevcut çözümler üzerinde artan yenilikler 

geliştirmede zorluk çekmeyecekleri düşünülmektedir. 

3. Yenilik temelli girişimcilik değil, ihtiyaç temelli girişimcilik için iş fikirlerinin bu gruptan 

çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Yine de kısaca inovasyon konularının içeriğe dahil edilmesi 

katılımcıların ufkunu genişletecektir. Özellikle ürün ve hizmet inovasyonu, eko-inovasyon, 

sosyal-inovasyon ve aşamalı inovasyon konularının müfredatta yer alması önerilmektedir. 

4. Özellikle göçmen çalışmaları ve girişimcilik konularına odaklanan sivil toplum 

kuruluşlarının bilgileri paylaşılmalı, eğer mümkünse temsilcileri derse davet edilmelidir. 
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2.2.5. EĞİTİM YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Hedef kitlenin BİT kullanım oranlarına ilişkin bulgularda, katılımcıların %71'inin internet 

araştırması yapabildikleri görülmüştür. Akıllı telefon ve uygulama kullanan katılımcılar, 

örneklemin %67'sini oluşturuyor. Bunlar, uzaktan eğitimde BİT düzeylerini iyileştiren bazı 

zorlu etkinliklerin eklenmesi için umut verici oranlardır. Günümüzde iş modeli 

inovasyonuna veya uygulama inovasyonuna dayalı, nispeten düşük bütçeli ve az sayıda 

çalışana sahip startup fikirleri, finansman açısından daha şanslı görünebilir. 

2. Göçmen grubuna bireysel rekabetten değil, toplu çabadan nasıl yararlanılacağı 

gösterilmelidir. Ekip çalışması, katılımcıların zayıf yönlerini ekip arkadaşlarının güçlü 

yönleriyle tamamlayabilecekleri için faydalı olabilir. Takım çalışmasına dayalı iş oyunları 

yüz yüze eğitimde tüm duyuların katılımıyla daha etkili sonuçlar verse de uzaktan eğitime 

uyarlanması da mümkündür. Ancak olası iletişim aksaklıkları ve koordinasyon sorunları 

durumunda ekip çalışmasına daha uzun süre ayrılması gerektiği unutulmamalıdır. 

3. Beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme, içgörü oyunu, rol oynama gibi yöntemler empati ve 

bakış açısını geliştirmelerine ve daha yaratıcı olmalarına yardımcı olacaktır. 

4. Girişimcilik eğitiminde kullanılan bir diğer çok etkili yöntem ise simülasyonlardır. Eğlence 

bileşeni olmasına rağmen simülasyonlar, girişimci adayının risk almasına ve kararlarını 

finansal kayıp yaşamadan test etmesine olanak tanır. Simülasyon hazırlığı oldukça 

maliyetli ve zahmetli olduğundan eğitim amaçlı hazırlanan pazarlama veya girişimcilik 

simülasyon oyunları imkanlar elveriyorsa satın alınabilir. 

5. Mentörlük, girişimcilik eğitimlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim 

sırasında girişimcilik ekosisteminin deneyimli aktörlerinden senkronize mentörlük desteği 

talep edilebilir. Eğer mümkün değilse, kaydedilen videolar gibi senkronize olmayan 

materyaller tercih edilebilir. 

Belirli bir grubun hedeflenen davranışları kazanmalarını teşvik etmek için bir öğrenme ortamı 

tasarlanırken, aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır: 

1. Öğrenenlerin hedeflenen eğitime ilişkin temel kişisel özelliklerinin dikkate alınması 

2. Öğrencilerin amaçlanan davranışlarla ilgili ön bilişsel girdi davranışlarını/deneyimlerini 

dikkate almak. 

3. Öğrencilere hedeflenen davranışları kazandırmak için bilgiyi aktarmak yerine, öğrenme 

deneyimleri yoluyla yaparak öğrenme yaklaşımını kullanmak. 

4. Bu raporda sunulan analizlere dayalı önerilerin, göçmenlerin girişimcilik ve sosyal 

girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanacak eğitim programına ışık tutacağını 

umuyoruz. 
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Veri toplama sürecinde yardımcı oldukları için ortak ülkeler Yunanistan, Polonya ve İtalya'ya 

teşekkür ederiz. 
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3.EDU4SENT Yöntem 

3.1 Giriş 

COVID-19 nedeniyle, örgün ve yaygın öğrenme de dahil olmak üzere her türlü öğrenme 

yönteminde harmanlanmış öğrenme yeni bir normal haline gelmektedir. Harmanlanmış öğrenme 

bir süredir ortalıkta dolaşımdadır ve öğrenciler sınıfta öğretmenle birlikteyken geleneksel yüz 

yüze öğretimin çevrimiçi öğretimle birleşmesidir. Harmanlanmış öğrenme, öğrencilere hem yüz 

yüze hem de çevrimiçi öğrenme deneyimlerinin en iyisini sağlamaya çalışır. Harmanlanmış 

sınıflar, doğrudan öğretim veya anlatım, grup tartışmaları ve küçük grup çalışması gibi yüz yüze 

öğretim tekniklerini içerirken, aynı zamanda öğrencilerin gerekli teknolojiye erişimleri olması 

koşuluyla evde yapabilecekleri sınıf içi çevrimiçi öğrenmeyi sağlamak için teknolojiyi kullanır. 

Eğitimcilerin ayrıca, öğrencilerin modern yaşamın karmaşıklığının gerektirdiği şekillerde 

sorgulama ve öğrenme ile meşgul olmaları için otantik ve anlamlı öğrenmenin nasıl sağlanacağı 

konusunda giderek daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekir (Darling-Hammond ve ark. 2019). 

Bunlar da geliştirilmesi gereken pedagojilerdir. 2018 TALIS anketleri, öğretmenlerin %60'ından 

daha azının öğrencilerin eleştirel düşünmesini gerektiren görevler verdiğini, yarısından biraz daha 

azının öğrencilerin bir çözüm bulmak için küçük gruplar halinde çalıştığını veya öğrencilerin 

karmaşık görevleri çözmelerine izin verdiğini, yalnızca üçte birinin öğrencilere görevler verdiğini 

bildirdi. Bunun için bariz bir çözüm yoktur. Ve %30'dan daha azı öğrencilere genişletilmiş proje 

çalışması vermektedir (OECD 2019). 

Yetişkinler, çocuklardan ve gençlerden farklı olarak, çeşitli görevleri öğrenme talepleriyle 

birleştirmesi gereken önemli ölçüde daha karmaşık kişilerdir. İnsanlar sorumluluklarının bir 

sonucu olarak öğrenmelerini engelleyen engellerle karşılaşırlar. Birkaçını söylemek  gerekirse, 

fon, zaman ve fırsat eksikliğinden dolayı birçok firma için kurumsal öğrenme zordur. 

Etkili bir öğrenme modeli bulmak için, e-öğrenme alanındaki profesyoneller, bilgilerin anlamlı bir 

şekilde nasıl aktarılacağı konusunda dikkatli adımlar atmalıdır. Ancak bunu yapmadan önce, 

yetişkinleri geleneksel olmayan bir ortamda eğitim almaya iten motivasyonları anlamak 

önemlidir. Çocuklar ve yetişkinler arasındaki öğrenme yaklaşımlarındaki farklılıkları açıklayan bir 

kavram olan yetişkin öğrenme teorisinin devreye girdiği yer burasıdır. Yetişkin öğrenimini 

tanımlayan üç ana özellik vardır: öğrenci merkezlilik, kendi kendine öğrenme ve hümanist bir 

felsefe. Öğrenci merkezlilik, öğrencinin ihtiyaçlarının ve isteklerinin öğretim sürecinde nasıl 

merkezi olduğunu ifade eden ilkedir, öz-yönetimli öğrenme ise öğrencilerin eğitimlerine 

sorumluluk ve katılımlarına değinir (“Değişmez yapı”, 2001). 

 

 

Eğitim kurslarınızı oluştururken Yetişkin Öğrenimi Teorisini tasarımınızın odak noktasında 

tutmanız önemlidir. Andragoji temel olarak kendi kendini yöneten ve bağımsız öğrenmeye 



         
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

47 

dayanır. Kuramın eğitim kursları tasarlamayla bağlantılı olarak uygulanması, büyük ölçüde 

özerkliğe, işbirliğine, yetkilendirmeye, kendi kendini yönetmeye ve örneğe dayanacaktır. 

• Eğitim, katılımcılara materyal verilerek ve bunları çalışmaları ve birbirleriyle tartışmaları için 

teşvik edilerek bir atölye çalışması gibi yapılandırılmalıdır. Eğitim liderleri kolaylaştırıcı olarak 

hareket etmeli ve üçte bir kuralına uymalıdır: Kursun üçte biri ders şeklinde ve geri kalanı aktif 

olmalıdır. 

• Eğitim modülleri oluşturmadan önce personelinizle işbirliği yapın. Çocuklara ne öğrenmek 

istediklerini sorarak nasıl öğrenmek istediklerine dair tartışmalara dahil edin. Çalışanları da 

değerlendirme sürecine dahil edin ve eğitimle ilgili katkılarını isteyin. 

• Personelinize zorunlu eğitimi istedikleri zaman ve yerde tamamlama özgürlüğü ve 

serbestliğini tanıyın. Bu, çalışanlara gerekli bilgileri sağlarken kendi hızlarında öğrenmelerine 

olanak tanıyan e-Öğrenim modülleri ile son derece basit hale getirilmiştir. 

• Yetişkinler kendi kendine öğrenmeyi tercih ettiğinden, yetişkinlerin aktif olarak problem 

çözmesine ve kişisel öğrenme hedeflerini tanımlamasına izin veren eğitim oluşturun. Yetişkin 

öğreniciler bu tür bilgilerle hem meşgul olacak hem de onlara meydan okuyacaktır. 

 

 

 

Harmanlanmış yaklaşım, yetişkin eğitimine sürekli erişimi garanti etmenin mümkün olmadığı, 

ancak sağlanan yetişkin eğitimi türünün öğrenciye göre uyarlanması ve özelleştirilmesi gerektiği 

durumlarda iyi bir seçenektir. Tek bir şekil herkese uymaz. 

Harmanlanmış yaklaşım, bazı genel hedefler için en iyi seçenek olmayabilir. Dijital yeterlikleri 

olmayan veya kişisel bilgisayarları veya interneti olmayan yetişkinler için harmanlanmış yaklaşım 

motivasyon kırıcı olabilir. Bazı yetişkinler, özellikle kendilerine çok fazla güvenmiyorlarsa, 
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öğrenme etkinliklerini sürdürmek için yüz yüze desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Harmanlanmış 

yaklaşım olası bir metodoloji olarak düşünülmelidir, kimseyi geride bırakmak istemiyorsak 

önemli olan her yetişkin için en iyi yaklaşımı bulmaktır. 

3.2 HARMANLANMIŞ EĞİTİM NEDİR?  

Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze bir sınıfa veya çevrimiçi öğrenme ile entegre öğreticilere sahip 

olan ve öğrencilerin “zaman, yer, yol ve/veya hız üzerinde biraz kontrole sahip olduğu” öğretim 

yaklaşımı olarak tanımlanır. Genellikle yanlış anlaşılan harmanlanmış öğrenme, tamamen veya 

neredeyse tamamen çevrimiçi veya hatta hibrit bir yaklaşım olan uzaktan eğitim ile aynı şey 

değildir. 

Harmanlanmış öğrenme ile yüz-yüze ve çevrimiçi bileşenler entegre edilir, böylece iki bileşen 

birbirini güçlendirir. Harmanlanmış öğrenme, yetişkin temel eğitimi, İngilizce dil öğrenimi, 

yetişkin orta öğretimi ve orta öğretim sonrası eğitime geçiş dahil olmak üzere tüm öğrenicilerle 

uygulanabilir. 

Harmanlanmış öğrenme, yetişkin öğrencilere esneklik ve bağımsızlık sunar ve eğitmenlerin, 

öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre yönergeleri uyarlamalarına yardımcı olmak için gerçek 

zamanlı ilerleme verilerini kullanmalarına yardımcı olur. Harmanlanmış öğrenme, öğrenciler için 

hem yüz yüze hem de çevrimiçi öğrenme deneyimlerinin en iyilerini birleştirmeyi amaçlar. Karma 

sınıflarda doğrudan öğretim veya anlatım, grup tartışmaları ve küçük grup çalışması dahil olmak 

üzere yüz yüze eğitim stratejileri kullanılır, ancak gerekli teknolojiye öğrencilerin erişimleri varsa 

evde gerçekleştirebilecekleri sınıf içi çevrimiçi öğrenme sağlamak için de teknoloji kullanılır. 

Eğitimciler, öğrencilerin modern yaşamın karmaşıklığının gerektirdiği şekillerde araştırma ve 

öğrenime katılmaları için özgün ve anlamlı öğrenmeyi nasıl teşvik edecekleri konusunda da daha 

eğitimli hale gelmelidir (Darling-Hammond ve ark. 2019). Bunlar da geliştirilmesi gereken 

pedagojilerdir. 2018 TALIS anketlerine göre, öğretmenlerin %60'ından azı öğrencilere eleştirel 

düşünme ödevleri veriyor, yarısından biraz azı öğrencilerin bir çözüm bulmak veya zor görevleri 

çözmelerine izin vermek için küçük gruplar halinde çalışmasını sağlıyor ve sadece üçte biri 

öğrencilere açık bir çözümü olmayan  projeler veriyor.  Ve %30'dan daha azı öğrencilere 

genişletilmiş proje çalışması veriyor (OECD 2019). 

 

COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle, örgün ve yaygın öğrenme de dahil olmak üzere her türlü 

öğrenme yönteminde harmanlanmış öğrenme yeni bir normal haline gelmektedir. Harmanlanmış 

öğrenme bir süredir dolaşımdadır ve geleneksel yüz yüze öğretimin çevrimiçi öğretim yönleriyle 

birleşmesidir. 
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Yetişkin Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme  

Yetişkin temel eğitiminde harmanlanmış öğrenme nispeten yenidir ve öğretmenler bir dizi 

yaklaşım kullanmaktadır.

 

Bazı öğretmenler bir veya iki araç deneyerek başlar, ardından tamamen harmanlanmış bir 

yaklaşıma ulaşana kadar kademeli olarak daha fazla araç, uygulama ve materyal ekler. Diğerleri  

ise bazı çevrimiçi materyalleri veya dersleri dahil ettiler, ancak gitmek istedikleri bu kadar. 

Maliyeti bazen belirli bir anda kullanılan sıra veya "koltuk" sayısına bağlı olan eksiksiz bir çevrimiçi 

entegre öğrenme sistemi satın alma işlemi, bazen program tarafından veya eyalet düzeyinde 

yapılır. Maliyeti bazen belirli bir anda kullanılan sıra veya "koltuk" sayısına bağlı olan eksiksiz bir 

çevrimiçi entegre öğrenme sistemi satın alma işlemi, bazen program tarafından veya eyalet 

düzeyinde yapılır. Öğretmenler kararda söz sahibi olduğunda ve bu konuda hevesli olduklarında, 

çevrimiçi öğrenme sistemini sınıfta yaptıklarıyla daha yakından entegre etme olasılıkları daha 

yüksektir. 
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HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELLERİ 

 

 

 

a.Yüz Yüze Sürücü Modeli 

Bu model, öğrencilerin farklı beceri ve ustalık düzeylerinde işlev gördüğü çeşitli sınıflarda en iyi 

sonucu verir. Genel olarak, aşağıdaki gibi çevrimiçi öğrenme bileşenlerine yalnızca bazı öğrenciler 

katılacaktır: 

• Sınıf seviyesinin üzerinde ustalık seviyesindeki öğrenciler daha hızlı ilerleyebilirler. Bu, oldukça 

yetenekli öğrenciler için uygun zorluklar sağlayarak can sıkıntısını önler. 

• Öğrenmelerini hızlandırmak için, ustalık düzeyleri sınıf seviyelerinin altında olan öğrencilere 

uygun beceri iyileştirmeleri sunulur. Ve bu çocuklar için çevrimiçi öğrenmenin güzelliği, 

becerilerde ustalaşmak için ihtiyaç duydukları tüm uygulamaları alabilmeleri ve gerektiğinde 

bilgileri hatırlamalarına yardımcı olacak kendi yollarını geliştirebilmeleridir. 

• ESL öğrencileri de düzeltme alabilirler, böylece İngilizce becerileri daha hızlı kazanılabilir. 

 

Çevrimiçi öğrenmeye erişimin bireyselleştirilmesi olumludur. Ancak, seçim kriterleri ne olursa 

olsun, yalnızca seçilen birkaç öğrencinin çevrimiçi öğrenmeye erişiminin olacağı gerçeği, belirli 

öğrencilerin seçilmesini içermeyen proje eğitimi için uygun görünmemektedir. 

Kullanımı kolay web siteleri veya elektronik tablet veya

akıllı telefon uygulamaları.

Öğrencilerden çevrimiçi eğitim videolarını izlemelerini isteyin.

Öğrencilerden ücretsiz veya ucuz çevrimiçi oylama yazılımını kullanmaları 
için  sınıfa cep telefonlarını getirmelerini isteyin (metin mesajı özelliği olan).

Tamamen çevrimiçi bir eğitim programını  (programları, okulları veya bir 
devlet yetişkin eğitimi kurumu tarafından satın alınan ) sınıfta yaptıklarıyla  

entegre edin

sınıfta yaptıklarıyla ve programlarıyla ya da

okul müfredatı veya eyalet içerik standartları ile uyumlu olan ödevlerin, 
yönergelerin, uygulama, değerlendirme ve diğer öğrenme kaynaklarının 

"çevrimiçi varlığını" oluşturun.
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b. Rotasyon Modeli 

 

Bu, öğretmenlerin yıllardır kullanmakta olduğu öğrenme istasyonları modelinin gerçekten sadece 

bir çeşididir. Öğrencilerin öğretmenleriyle yüz yüze zaman geçirdikleri ve ardından çevrimiçi 

çalışmaya geçtikleri belirli bir program vardır. Bu model, aşağıdaki ortamlarda en popüler gibi 

görünüyor: 

• Öğretmenlerin halihazırda geleneksel öğrenme istasyonlarını kullanmış olduğu ve rahat olduğu 

ilkokul sınıfları. 

• Öğrencilerin okuma ve matematik beceri seviyelerine göre ayrılabileceği ilköğretim sınıfları. Bu 

nedenle, matematikte iyi performans gösteren ancak okumada başarısız olan öğrenciler, 

matematik için çevrimiçi öğrenme istasyonlarına dönmeden önce öğretmenleriyle okuma için yüz 

yüze zaman geçirebilirler. Öğretmenler, mücadele eden öğrencilere ihtiyaçlarına göre daha fazla 

bireysel yardım sağlayabilir. 

 

 

Powell ve arkadaşlarının (2015) araştırmasına göre, rotasyon modelinin olumlu sonuçları bulunsa 

da, bunlara en çok diğer rotasyonlu öğrenme uygulamalarına zaten alışık olan   İlköğretim 

okullarında rastlanıyordu. 

 

c. Esnek Model 

Bu yaklaşımla, materyal öncelikle çevrimiçi olarak iletilir. Öğretmenler gerektiğinde yerinde 

destek sağlamak için odada bulunsa da, öğrenciler dijital bir ortamda bağımsız olarak yeni 
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kavramları öğrenip uyguladıkları için öğrenme öncelikle kendi kendine yönlendirilir. Çevrimiçi 

öğrenmenin genel süreci, okulun bilgisayar ve/veya diğer cihazlarla yeterince donatılması 

gerektiğini öngören okul ortamında gerçekleştirilir. Bu, kaynak ve altyapı eksikliği olan okullar için 

zorlayıcı olabilir. 

 

d. Çevrimiçi Laboratuvar Modeli 

Bu model, tüm kurslar için toplam çevrimiçi eğitim sunumu olan bir okula seyahat eden ve devam 

eden öğrencileri içerir. Mevcut bir sertifikalı öğretmen yok, bunun yerine denetleyen eğitimli 

yardımcı profesyoneller var. Bu, aşağıdaki durumlarda iyi bir seçenektir: 

• Diğer sorumluluklar (iş, çocuk yetiştirme) nedeniyle program esnekliğine ihtiyaç duyan 

orta öğretim öğrencileri. 

• Geleneksel okul ortamında olduğundan daha hızlı ilerlemek için bu seçeneği seçen 

ortaöğretim öğrencileri. 

• Geleneksel sınıfların sağladığından daha yavaş hareket etmesi gereken öğrenciler. 

• Tesis kısıtlamaları veya yeterli sayıda sertifikalı öğretmen istihdam edememe nedeniyle 

bütçe kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan ve toplam nüfuslarını geleneksel sınıflarda 

barındıramayan okullar ve bölgeler. Bu model, sınıf boyutu sorunlarını kolaylaştırır. 

Esnek modele benzer şekilde, burada da okulda iyi donanımlı bir bilgisayar laboratuvarının 

mevcudiyeti sorun olabilir. 

 

e. Bireysel Harmanlanmış Model 

Bireysel Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze eğitimi çevrimiçi öğrenmeyle birleştirir. Liselerde 

popüler olan bireysel harmanlanmış model, öğrencilere okullarında zaten sunulanın ötesinde 

dersler alma fırsatı verir. Bu bireyler geleneksel bir okul ortamına gidecek olsalar da, 

öğrenimlerini uzaktan sunulan çevrimiçi kurslarla tamamlamayı da tercih ediyorlar. Bu 

harmanlanmış öğrenme yönteminin başarılı olabilmesi için, öğrencilerin öz motivasyonlarının 

yüksek olması gerekir. 

 

 

Bu model, eğitimimize katılacak farklı ülkelerden ve farklı profillere sahip okullara uyum 

sağlayabilecek bir esneklik unsuru sağlar.  Bu model, EDU4SENT'in  odak konusunun katılımcı 

ülkelerin çoğunda Ortaokullarda ayrı bir müfredat konusu olarak öğretilmesiyle de uyumlu 

olabilir. Ayrıca online çalışmaların ödev olarak yapılıyor olması okulda altyapı ihtiyacı 

yaratmamakta; ancak öğrencilerin evden veya diğer sitelerden çevrimiçi erişimini 

varsaymaktadır. 
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f.Çevrimiçi Sürücü Modeli 

Çevrimiçi sürücü, öğrencilerin uzaktan çalıştığı ve materyalin öncelikle bir çevrimiçi platform 

aracılığıyla sunulduğu harmanlanmış bir öğrenme şeklidir ve yüz yüze sürücü modelinin karşı 

ucunda yer alır. Yüz yüze girişler isteğe bağlı olsa da, öğrenciler soruları varsa genellikle 

öğretmenlerle çevrimiçi sohbet edebilirler. Bu harmanlanmış öğrenme modeli, günlük 

programlarında daha fazla esnekliğe ve bağımsızlığa ihtiyaç duyan öğrenciler için idealdir. 

Burada açıklanan tüm modeller arasında maksimum esneklik derecesine sahip olmamıza rağmen, 

bu modelin isteğe bağlı ve düzenli olmayan yüz yüze toplantılarla çevrimiçi öğrenmede büyük 

ölçüde güvenilir olması, onu her gün okula giden ve öğretmenle yüz yüze görüşen Ortaokul 

öğrencilerinden ziyade Yüksek Öğretim/Üniversite öğrencileri ya da yetişkin öğreniciler için daha 

uygun hale getiriyor gibi görünüyor. 

Mevcut harmanlanmış öğrenme modellerinin incelenmesi sonucunda, Edu4Sent metodolojisi 

için daha uygun olduğu düşünülen, temel olarak aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, bireysel 

harmanlanmış modeldir: 

 • Çevrim içi ve yüz yüze öğrenme arasında, ikisine de gerek duymadan iyi bir denge 

sağlar. Bu nedenle, rotasyon model gibi diğer modellerle karşılaştırıldığında, "ortalama" bir 

okulda karşılaşılan daha geleneksel öğretim yöntemleriyle uyumlu olma olasılığı daha yüksektir 

ve bu nedenle normal okul programına uyum sağlamak daha kolay olabilir. 

 • Çevrimiçi öğrenmenin çoğu (tümü değilse de) evde yapılır, bu nedenle: 

 • Okuldaki teknik altyapı konularına bağlı değildir (bilgisayar laboratuvarı, tüm 

öğrenciler için bilgisayarların ve diğer cihazların mevcudiyeti). 

 • Önceden hazırlanan/çalışılan içeriğin evde çevrimiçi olarak detaylandırılması ve 

yaratıcı uygulamalı etkinliklere odaklanmak için sınıf zamanından tasarruf sağlar. 

 • Hedef grubumuz için, yani Lise öğrencileri için en uygun olduğu düşünülmektedir, 

çünkü onlara evde öğrenmeleri üzerinde belirli bir ölçüde kontrol sağlar, gençlerin (bir dereceye 

kadar) bağımsızlık ve inisiyatif ihtiyacı olduğunu kabul eder, aynı zamanda okuldaki düzenli 

öğretmen desteğiyle desteklenir. 

Ayrıca, katılımcı okullarda gerekli teknik ekipmanın mevcut olması ve - en önemlisi - öğrencilerin 

öğretmenden daha az rehberlik alarak bağımsız çalışabilecek durumda olmaları koşuluyla, esnek 

model de tamamlayıcı bir seçenek olabilir. Bu anlamda, Edu4Sent müfredatı için bir öneri, belirli 

bir sınıfın profillerine, öğrenme gereksinimlerine, deneyimlerine ve öğrenme stillerine bağlı 

olarak öğrenciler tarafından daha bağımsız bir şekilde kullanılabilecek bazı öğelere/modüllere yer 

verilmesi şeklinde olabilir. 

Dikkate alınması gereken bir diğer konu da harmanlanmış öğrenme yaklaşımının çevrimiçi 
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kısmında yer alan öğelerin türleridir. Carman (2005), başarılı bir harmanlanmış öğrenme tasarımı 

için 5 temel bileşen belirler: 

• Canlı etkinlikler 

• Kendi hızınızda öğrenim için kullanılabilen çevrimiçi içerik 

• İşbirliği (akran-akran arası ve akran mentör arası)  

• Değerlendirme 

• Öğrenilenlerle ilgili daha ileri çalışmalar için referans kaynaklar 

3.3 PEDAGOJİK İLKELER  

Eylem Planındaki önemli bir taahhüt, Üye Devletlerin en iyi uygulamalarına dayalı olarak 

halihazırda AB'de bulunan ve ikamet eden göçmenler arasında girişimciliği kolaylaştırmaktır. Bu 

rehber kitap, Avrupa ve ötesindeki başarılı girişimlerden alınan dersleri yaymayı amaçlamaktadır. 

Girişimci olarak işgücü piyasasına katılmalarıyla göçmenler, kabul edilecekleri ülkede topluma 

değer katabilirler. Bununla birlikte, göçmenler genellikle ev sahibi ülkelerin kültürel ticareti ve 

düzenleyici çevresi hakkında bilgi eksikliğine sahiptir. Ayrıca, idari ve sosyo-kültürel zorluklar, 

göçmen girişimcilerin potansiyellerini engelleyebilmekte ve kurdukları işletmelerin 

sürdürülebilirlik ve büyüme potansiyellerini etkileyebilmektedir. Sonuç olarak, etkili ve hedefe 

yönelik iş destek programları, göçmen girişimcilerin desteklenmesinde önemli bir role sahiptir. 

Diğer harmanlanmış öğrenme modellerinde olduğu gibi, bireysel harmanlama, öğrencilerin 

etkileşimi, öğretmenlerin ve öğrencilerin rolleri, yüz yüze çalışma uygulamaları vb. açısından bir 

dizi varyasyon içerir. Projede, tanımlanması önemli olan, yalnızca yüz yüze öğrenme ile birlikte 

çevrimiçi öğrenmenin kullanım miktarı değil, aynı zamanda onu destekleyecek genel pedagojik 

ilkelerdir. Bunu yapmak için, projenin  sadece öğrencileri Sosyal girişimcilik konusunda 

bilgilendirmeyi değil, aynı zamanda onları aktif olarak eğitime dahil etmeyi amaçladığı göz 

önünde bulundurulmalıdır, böylece: 

Bu doğrultuda harmanlanmış öğrenme modeli ile aşağıdaki hususlar ele alınmalıdır: 

• Öğrencilerin ilgisini/motivasyonunu artırmak 

• Öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirliği için fırsatlar yaratmak 

• Bilgiye aktif katkıda bulunanlar olarak hareket eden öğrenciler 

• Kendi öğrenmelerini yansıtan öğrenciler – öz değerlendirme 

• Eleştirel düşünmenin geliştirilmesi 

• Öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmesi 
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• Diğer okullarla ağ oluşturma - içerik paylaşımı 

 

Aslında, bireysel harmanlama modeli, öğrenciler arasında grup çalışması, grup temelli öğrenci 

tarafından oluşturulan içerikle yüz yüze öğrenme, öğrenciler tarafından bireysel çevrimiçi içerik 

üretiminin ardından sınıfta yüz yüze eğitim gibi öğrenci merkezli bir yaklaşımın bu hedeflerini 

destekleyen çeşitli uygulamaların kullanılmasını sağlar.  Tüm bu örnekler, öğrencilerin inisiyatif 

alan, öğrenme ortamının ortak tasarımcıları haline gelen, kendi kendini yöneten öğrenenler 

olarak hareket etmelerini sağlar. Eğitmen tarafından kontrol edilen bir bağlamın pasif katılımcıları 

değil öğrenmelerini eğitmenin alanının ötesine bağlayan ve genişleten aktif yaratıcılardır. 

Ayrıca; öğrenci merkezli yaklaşıma ve kolaylaştırıcı olarak öğretmenin rolüne hizmet etmek için 

Edu4Sent harmanlanmış öğrenme modeli, aşağıdakileri teşvik eden sorgulamaya dayalı öğrenme 

modelinin unsurlarını içerir: 

1) öğretimin odak noktasının tanımlanmış içerik veya bilgi yapılarını iletmek yerine öğrencinin 

öğrenmesi olduğu öğrenen merkezli bir yaklaşım (Kember, 1997); 

2) aktif öğrenme, yani yaparak öğrenme (Gibbs, 1988, Healey & Roberts, 2004) ve örneğin 

öğrencilerin soruları tartışmasını ve problem çözmesini içerebilir (Prince & Felder 2006); 

3) öğrencilerin kendi öğrenmeleri için sorumluluk aldıkları kendi kendine öğrenme becerilerinin 

geliştirilmesi; 4) öğrencilerin kendi gerçeklik anlamlarını inşa etmelerini öneren yapılandırmacı 

bir teorik temel (örn. bkz. Bruner, 1990); doğrudan öğretimle empoze edilen veya aktarılan 

bilgiden ziyade bilgiyi yaratan öğrencilerdir. 

Bu tümevarım yöntemlerinin birçoğu, hem resmi sınıf içinde hem de sınıf dışında, gruplar halinde 

çalışan öğrenciler tarafından yapılan birçok çalışmayla işbirlikli veya işbirlikçi öğrenmeyi de 

kullanır. 

3.4 THE EDU4SENT HARMANLANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİ 

Edu4Sent eğitim kursu için Öğretim ve Öğrenme Stratejisi harmanlanmış öğrenme yaklaşımına 

dayalıdır: uygun zaman ve yerde kendi kendine çalışma imkanı sunan Açık Çevrimiçi Kurslar 

olarak oluşturulmuş bir e-öğrenme platformu aracılığıyla geleneksel ve sanal öğrenmenin 

birleşimidir. Literatürde bulunan harmanlanmış öğrenme modelleri ve projenin amaçları için en 

uygun olduğu düşünülen pedagojik ilkeler açısından ikincil araştırmaya dayanarak, aşağıdakileri 

destekleyen döngü tabanlı bir harmanlanmış öğrenme modeli tasarladık: 
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• Carman'ın (2005) harmanlanmış öğrenme tasarımı temel bileşenlerinin beşini içeren, yüz yüze 

ve çevrimiçi çalışmanın dengeli ve anlamlı bir bileşimi. 

• Öğrenmeye öğrenci merkezli bir yaklaşım 

• Kolaylaştırıcı olarak öğretmen ve eğitim tasarımcısı yaklaşımı

 

Tablo 2: Edu4Sent Öğrenme ve Öğretim Stratejisi 

AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURSLAR 

Bir MOOC (kitlesel açık çevrimiçi kurs), ücretsiz ve açık kayıt seçeneği, herkese açık olarak 

paylaşılan bir müfredat ve açık uçlu sonuçlar sunan çevrimiçi bir kurstur. Çok sayıda katılımcı 

(Kitlesel): Geleneksel uzaktan eğitim kurslarının aksine, MOOC'lar sınırsız sayıda katılımcıya 

hitap eder. Kayıtlar oldukça yüksek olma eğilimindedir. “Kitlesel” ölçeği biraz görecelidir. 

İlkMOOC'larda 2.000 öğrenci vardı, ancak Coursera ve Udacity tarafından sunulan teklifler 

1.00.000 kayıtlı kişiyi aşmıştır. 

 

 

 

 

Konunun 
tanıtımı

Sorular

Kaynaklar ve 
veriler

Değerlendirme

Fikirler
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3.5 KULLANICI ROLLERİ  

Yukarıda önerilen harmanlanmış öğrenme modeline ve çevrimiçi bir platformun 

destekleyebilmesi gereken olanaklara bağlı olarak, aşağıdaki kullanıcı rolleri hem daha geniş 

eğitimsel/pedagojik rolleri hem de çevrimiçi erişim hakları açısından ayırt edici olabilir : 

Kullanıcı Eğitimsel/ pedagojik rol Teknik özellikler/ platform 

erişilebilirlik hakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitimci/Kolaylaştırıcı 

 

 

 

 

 

Etkinlik/ders planı/teması ile ilgili 

olarak öğrencilerin geçmiş 

bilgilerini, tutumlarını ve 

becerilerini değerlendirir. 

- Anketler gibi çevrimiçi 

değerlendirme araçlarına 

erişilebilir ve bu araçlar 

düzenlenebilir/yazılabilir. 

-Öz-değerlendirme sonuçlarının 

ve diğer tüm etkinliklerin 

(kaynak yüklemeleri, yorumlar 

ve derecelendirmeler) 

kaydedildiği öğrencilerin 

profillerine / e-portfolyolarına 

erişilebilir. 

- Hazır ders planlarını veya 

etkinlikleri öğrencilerin 

ihtiyaçlarına göre ayarlar veya buna 

göre kaynakları tasarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

-Çevrimiçi kaynaklara sahip bir 

havuza tam erişim - Bu 

kaynakların olası uyarlamalarını 

sağlayan düzenleme ve yazma 

araçlarına erişim 

- "Ev ödevi" araçlarına erişim, 

örn. Öğrencileri soruyu 

araştırmaya motive eden çoktan 

seçmeli sorular. 
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- Öğrenenlerin öğrenme 

atmosferinde ve çevrimiçi olarak 

hazır bulunmalarını kolaylaştırır, 

örn. öğrenenler arasındaki 

işbirliğini, ekip çalışmasını koordine 

eder, öğrencilere araştırma 

sürecinin tüm adımlarında 

rehberlik eder, merak ve ilgi 

uyandırır. 

 

Öğrencilerin ortak çalışma 

alanlarına ve etkileşim haklarına 

erişim (öğrencilerin olası 

sorularını çevrimiçi olarak 

yanıtlama, bir etkinliğin/ev 

ödevinin uygulanması sırasında 

çevrimiçi geri bildirim sağlama). 

- Sınıfta ve çevrimiçi süreç 

değerlendirmede öğrencilere 

sürekli geri bildirim sağlar ve izler 

Öğrencilerin ortak çalışma 

alanlarına ve etkileşim haklarına 

erişim (öğrencilerin olası 

sorularını çevrimiçi olarak 

yanıtlama, bir etkinliğin/ev 

ödevinin uygulanması sırasında 

çevrimiçi geri bildirim sağlama). 

Öğrencilerin profillerine erişim 

- Kaynaklarını Edu4Sent  ağının geri 

kalanıyla paylaşır 

Çeşitli gizlilik derecelerine sahip 

yükleme ve yazma araçlarına 

erişim, yalnızca kendi 

öğrencileri veya Edu4Sent 

ağının geri kalanı tarafından 

görüntülenebilir. 

- Bir etkinliğin/ders planının etkisini 

değerlendirir – sonuç 

değerlendirme 

Öğrenme çıktılarının nihai bir 

değerlendirmesini uygulamak 

veya tasarlamak amacıyla kendi 

öz değerlendirme araçlarını 

geliştirmek için hazır çevrimiçi 

araçlara veya olanaklara erişim. 

- Öğrencilerin çalışılan ve 

keşfedilen konuya sürekli ilgi 

duyması için koşullar yaratır. 

İleride başvurmak üzere daha 

fazla kaynak yükleme 
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Learner 

Bir etkinlik/ders planı/proje konusu 

ile ilgili ön bilgi, tutum ve 

becerilerini kendisi değerlendirir. 

Eğitimci tarafından çevrimiçi 

olarak uygulanan öz 

değerlendirme araçlarına ve 

kendi sonuçlarına erişim. - 

Kişisel değerlendirme 

sonuçlarının ve diğer tüm 

etkinliklerin (kaynak 

yüklemeleri, yorumlar, 

derecelendirmeler) kaydedildiği 

bir kişisel kullanıcı 

profilinin/öğrenci e-

portföyünün yönetimi. 

Konunun önemini/alakasını anlar 

ve öncelikli olarak motive olur. 

Eğitimci tarafından sağlanan ve 

önerilen kaynaklara erişim 

- Veri ve kaynak toplar - Ortak bir havuzda sağlanan 

tüm kaynaklara erişim 

(faaliyetin/ders 

planının/projenin konusu ile sıkı 

bir şekilde bağlantılı olup 

olmadığına bakılmaksızın). - 

İşbirliğine dayalı bir öğrenme 

alanı içinde harici uzmanlarla 

etkileşim hakları. 

- Veriyi değerlendirir ve sentezler - Ağırlıklı olarak sınıfta yüz yüze. 

- Özel bir işbirliği ortamında 

çevrimiçi olarak meslektaşlarla 

etkileşim ve işbirliği hakları 

- Yeni fikirler oluşturur - Çevrimiçi özel ortak çalışma 

ortamında meslektaşlarla 

etkileşim ve işbirliği hakları 

- Shares and communicates ideas 

 

 

- Sınıfta yüz yüze - Yeni 

kaynakları çevrimiçi olarak 

yükleme ve aynı okuldan 

akranlar, Edu4Sent ağındaki 

diğer öğrenciler ve eğitimciler 
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ve ortak bir kamusal alanda 

uzmanlarla paylaşma hakları. - 

Sosyal ağ araçları (Facebook, 

Twitter vb.) üzerinden paylaşım 

hakları. 

- Akranlar arası değerlendirmeye 

katılır 

- Öğrencilerin birbirlerinin 

kaynaklarını/fikirlerini/çıktılarını 

değerlendirebilmeleri için 

oylama ve derecelendirme 

araçlarına erişim 

- Etkinlik sırasında edindiği yeni 

bilgi ve becerileri yansıtır. 

Eğitimci tarafından çevrimiçi 

olarak yönetilen genel öz 

değerlendirme araçlarına erişim 

- Kişisel kullanıcı profili/e-

portföyü aracılığıyla kendi 

sonuçlarına sürekli erişim. 

 

 

Dış uzman/ mentör 

- Faaliyetin/projenin/dersin belirli 

konusuna onları dahil etmek için 

uzmanlığını ve deneyimini 

öğrencilerle paylaşır. 

- Öğretmen tarafından 

yönetilen ve denetlenen halka 

açık veya özel bir işbirliği 

alanında öğrencilerle etkileşim 

hakları. 

- Öğretmenin gözetimi ve 

idaresi altında, öğrencilerle 

birlikte çevrimiçi çağrı 

olanaklarına erişim. 

3.6 DEĞERLENDİRME STRATEJİSİ 

Öğrenme şeklimiz, dünyanın mevcut iklimi nedeniyle büyük ölçüde değişti. Geleneksel K-12 

sınıfını yansıtmak için sanaldan hibrite ve sayısız yüz yüze modele geçtik. Bu sadece okulların 

görünümünü değil, aynı zamanda bu salgın sırasında öğretim ve öğrenmenin nasıl hayal edildiğini 

de değiştirdi. Bununla birlikte, potansiyel olarak mevcut ihtiyaçlarımıza uyacak şekilde 

uyarlanabilecek bir model Harmanlanmış Öğrenme Modelidir. 
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Horn ve Stalker'a (2014) göre harmanlanmış bir öğrenme ortamında öğretim, çevrimiçi öğrenme 

yoluyla ve evden uzakta denetimli bir ortamda gerçekleşebilir. Dr. Catlin Tucker (2018), 

harmanlanmış öğrenmenin, öğrencilere öğrenme süreci ve ilerlemesi üzerinde kontrol sağlamak 

için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda aktif öğrenmeyi birleştirdiğini ekliyor. 

Birçok yetişkin eğitimi öğretmeni, her öğrencinin günlük veya haftalık olarak tam olarak ne 

öğrendiğini bilmenin çok yararlı olduğu konusunda hemfikirdir; ancak birçoğu, bu bilgileri 

geleneksel bir sınıfta toplamanın ve işlemenin çok zor olduğunu hemen ekler. Harmanlanmış bir 

öğrenme ortamında, süreç değerlendirme de son derece önemlidir ve özellikle bir öğretmen 

çevrimiçi entegre bir öğrenme yönetim sistemi kullandığında, her öğrenci için süreç 

değerlendirme verilerini almak artık zor bir iş değildir ve öğrenci veya öğretmen için zaman alıcı 

olmayabilir. 

Değerlendiriciler ve öğretmenler, öğrenci öğrenme değerlendirmesini açıklamak için iki 

kategoriye sahiptir: süreç ve genel. 

Genellikle bir öğrenme programının sonunda yapılan genel değerlendirmenin amacı, öğrencilerin 

programın (ve kendi) öğrenme hedeflerini karşılayıp karşılamadıklarını belirlemektir. Tipik olarak 

genel değerlendirmeler, yazılı testler veya sınavlardır, ancak bazı durumlarda belirli hedeflerin 

veya kriterlerin karşılandığının kanıtı olarak bir final ("bitirme") projesini içerebilirler. 

 

Eğitimciler, çevrimiçi öğrenme ortamlarında genel değerlendirme için teknoloji araçlarından 

yararlanmalıdır. Birçok teknoloji aracı, halihazırda genel değerlendirmelerin sorunsuz 

entegrasyonuna izin veren sınavlar ve testler gibi yerleşik özellikler sunar. Uzaktan eğitim 

uygulamalarını keşfederken, bunlar harmanlanmış öğrenme modelinin çevrimiçi kısmına 

uygulanabilir. 

Harmanlanmış sınıfta genel değerlendirmeyi düşünürken, performansa veya projeye dayalı 

yaklaşımlara dikkat etmek önemlidir. Portföyler, projeler veya podcasting gibi performansa dayalı 

stratejiler, birkaç öğrenme standardını ve hedefini aynı anda ölçmek için harika bir yöntemdir ve 

ayrıca öğrenciye öğrendiklerini uygulama ve sergileme fırsatı sunar. Portföyler gibi performansa 

dayalı genel değerlendirmeler de öğrenciyi, üst düzey bir düşünme becerisi olan kavramları 

göstermek için eserleri bir araya getirmeye zorlar. Karma bir ortam için ideal olabilecek birkaç 

teknoloji aracı ve uygulaması arasında Screencastify, Adobe Spark, Google Sites ve WordPress yer 

alır. Bu araçlarla öğrenciler, bilgilerini nasıl düzenlemek ve sunmak istedikleri konusunda 

esnekliğe sahip olurlar ve bu da öğrenilen bilgi ve bilgileri uygulama becerilerini gösterir. 

 

Kullanılan teknoloji değerlendirme araçlarının bir niyeti ve amacı olmalıdır. Eğitmenler, kullanımı 

izleyerek ve bu araçlarda toplanan verileri analiz ederek çevrimiçi değerlendirme araçlarından 
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tam olarak yararlanmalıdır. Bu, öğrencilerin ilerlemesini izlemeye yardımcı olacak ve gerekirse 

öğretimi uyarlamada öğretmenlere yardımcı olacaktır (Miller, 2015). 

 

Öte yandan, süreç değerlendirmeleri daha teşhis edicidir ve eğitmene, gerektiğinde ve gereken 

yerde öğretimi ayarlamaya yardımcı olabilecek sürekli geri bildirim sağlamaları bakımından 

farklılık gösterir. 

 

Süreç değerlendirmeleri, öğrencilerin öğrendikleri, zorlandıkları ve daha fazla yardıma ihtiyaç 

duyabilecekleri şeyler hakkında içgörü sağlamayı amaçlar. Süreç değerlendirmenin bazı örnekleri 

arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sınıf anketleri, çıkış biletleri, öğrencilerin ne öğrendiğini 

gösteren görsel temsiller ve doğaçlama sınavlar yer alır (Promethean, 2017). . 

 

Harmanlanmış öğrenme sınıfları için en çok yönlü süreç değerlendirme stratejilerinden biri, 

check-in'dir. Check-in'ler, öğrencinin işlenen konu veya kavramla ilgili anlayışını ölçmek için 

öğretmenin dersin başında, ortasında veya sonunda sorabileceği resmi olmayan sorulardır. Hem 

yüz yüze hem de sanal öğretimle, öğrenciler sorulan soruyu bir başparmak yukarı, başparmak 

aşağı şeklinde yanıtlayabilirler. 

 

En az önemsenmiş değerlendirme türü, öğrenciler tarafından yaratılan ürünlerdir. Süreç 

değerlendirme biçimleri hakkında konuştuğumuzda, bunlar genellikle öğretmen tarafından 

oluşturulur veya yönlendirilir ve ifade veya yaratıcılık için çok az hareket alanı sunar veya hiç yer 

vermez. Bununla birlikte, daha yüksek düşünme düzeylerini teşvik edeceksek, öğrencilerimize ne 

bildiklerini ve içeriği manipüle etmekten daha iyi bir yol olduğunu bize göstermeleri için fırsatlar 

sunmalıyız. 

 

Hem süreç  hem de genel değerlendirmelerin bir kombinasyonu, bunları harmanlanmış sınıfınızda 

uygulayabileceğiniz umuduyla sunulacaktır. Herhangi bir strateji, araç veya platformda olduğu 

gibi, her birinin neler sunabileceğini ve öğrencilerinizin ilerlemesini ve performansını nasıl 

ölçebileceğini değerlendirmek en iyisidir. Bu araçları keşfederken, öğrencilere çok yüklenmekten 

kaçınmak için birkaç araç seçmek de akıllıca olacaktır. 

Sonuç olarak, check-in, çıkış bileti ve çoktan seçmeli testler gibi denenmiş ve gerçek stratejiler, 

çok sayıda teknoloji ile geliştirilebilir. Süreç ve genel değerlendirmeler hem öğrencinin 

öğrenmesini hem de ilerlemesini ölçebilirken, daha fazla seçenek ve öğrencinin sahiplenmesine 

izin veren stratejilerden yararlanmak önemlidir. Ayrıca, eğitimcilerin performansa dayalı projeler, 

sözlü sunumlar ve öğrencilere anlayışlarını kanıtlamaları için daha geniş bir fırsat yelpazesi sunan 

öğrenciler tarafından oluşturulan ürünler uygulayarak öğrenci öğrenimini değerlendirmenin 
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geleneksel yollarının dışına çıkma zamanıdır. Son olarak, öğretmenler internetin ve mobil 

uygulamaların gücünden yararlanabilir ve harmanlanmış bir öğrenme ortamının hem öğrencilere 

hem de öğretmenlere sunduklarından yararlanmak için geleneksel değerlendirme biçimlerini 

uyarlayabilir. 

Edu4Sent platformunda eğitimciler, bir öğrencinin bir derse veya değerlendirmeye ne kadar 

zaman harcadığını, öğrencinin o ders veya değerlendirmede nasıl performans gösterdiğini 

gösteren raporları izleyebilir. Eğitimciler LMS içinden ders atayabilir veya öğrencinin ustalaşmaya 

çalıştığı beceri veya beceriler için Edu4Sent Çevrimiçi Kursu içindeki dersi tamamlamak üzere yüz 

ders verebilir. Ayrıca, genişletilmiş yanıtlarla eğitmenler, bir öğrencinin bir istem için verdiği her 

yanıta özgü ayrıntılı geri bildirimi görüntüleyebilir. Eğitmenler bu geri bildirimi, öğrencilerin 

genişletilmiş bir yanıtı nasıl oluşturacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanabilir ve 

ayrıca gelecekteki sunumları güçlendirmek için modern İngilizcenin hangi belirli kurallarını 

geliştirmeleri gerektiğini öğrenebilirler. 

Öğrenciler ayrıca, genel ilerlemelerini ve yanlış cevapladıkları alıştırmaların açıklamalarını 

anlatmak için anında eğitici geri bildirim alabilirler. Uzmanlığa ulaşana kadar dersleri tekrar 

etmeye veya ek dersler eklemeye karar verebilirler. 
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4. Edu4sent Açık Çevrimiçi Kurs Modülleri Ve Içeriği 

EĞİTİMİN ADI YÜZ-YÜZE PLATFORM 

ÜZERİNDEN 

ÇEVRİMİÇİ 

TOPLAM 

KURSA GİRİŞ 2 s  2 s 

MODÜL 1: SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

 
   

1.1 Sosyal Girişimcilik Kavramı 

 

1 s 1 s 2 s 

1.2 Sosyal Girişimciler 

 
 1 s 1 s 

1.3 Sosyal Girişimciliğin Bağlamı 

 

1 s 1 s 2 s 

1.4 Sosyal Girişimciliğin Zorlukları 

 

1 s 1 s 2 s 

MODÜL 2: SOSYAL İŞ PLANI 

 
  

 

 

2.1 Sosyal İş Fikri Geliştirmek  

 

2 s 2 s 4 s 

2.2 Sosyal İş Planı Hazırlamak  

 

2 s 4 s 6 s 

MODÜL 3: SOSYAL GİRİŞİMCİLİKTE KİŞİSEL GELİŞİM 

 
   

3.1 İş İletişimi Becerileri 

 

2 s 2 s 4 s 

3.2 Sunum Becerileri  

 

2 s 2 s 4 s 

3.3 Dijital İletişim  

 

2 s 2 s 4 s 

4.3 Ağ Kurma Becerileri  

 

1 s 1 s 2 s 

MODÜL 4: SOSYAL GİRİŞİM KURMAK, YÖNETMEK VE BÜYÜTMEK    

4.1 Yasal Hususlar   (TR, GR, IT, PL) 

 

2 s 2 s 4 s 

4.2 Vergi Hususları     (TR,GR,IT,PL) 

 

2 s 2 s 4 s 

MODÜL 5: SOSYAL GİRİŞİMCİ OLARAK POTANSİYEL 

 
   

5.1 Sosyal Girişimci Olmak 

 

2 s 2 s 4 s 

5.2 E-portfolyo ve Dijital Kaynaklar  

 

2 s 2 s 4 s 
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5.3  Öğrenme Yolculuğu  

 

2 s 2 s 4 s 

TOPLAM   51 s 
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5. Açık Çevrimiçi Kursun Geliştirilmesi (Ooc)  

MODÜL 1: SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

 

Modül/ Konular  

Modül Bölümleri 

Amaç/ Öğrenme hedefleri Öğrenme Çıktıları 

 

Modül hakkında genel bilgi(5000 karakter) 

 

Modül 1: 

1.Sosyal Girişimcilik Kavramı 

a. Sosyal Girişimciliğin mevcut 

tanımlarının araştırması 

b. Sosyal girişim nedir / Farklı 

sosyal girişim türleri 

c.Operasyonel Modeller 

d. Ticari girişimcilik ve sosyal 

girişimciliği karşılaştırma ve 

arasındaki farkı görme 

2.  Sosyal Girişimci  

a. Sosyal girişimcinin özellikleri ve 

motivasyonları 

b. Gerçek dünyadaki sosyal 

girişimcileriyle vaka çalışmaları 

(TR,IT,PL,GR) 

 

 

 

Bu modülün amacı, yetişkin 

eğitimcilere/kolaylaştırıcılara sosyal 

girişimcilik ve yenilikçiliğin felsefesini ve 

işlevini tanıtmaktır. Sosyal girişimciliğin 

arkasındaki fikrin kısa bir tarihi ve ilk 

uygulamalar sunulmaktadır. Ayrıca sosyal 

girişimlerin sınıflandırılması, operasyonel 

modeller tanıtılmaktadır. Bölüm 1.2, 

Türkiye, Yunanistan, Polonya ve İtalya'da 

çeşitli vaka çalışmaları geliştirerek sosyal 

girişimci profilini tanımlamaktadır. 

Modül Amaçları 

Bu Modülün tamamlanmasının ardından, 

kursiyerler: 

-Sosyal girişim kavramı, sosyal girişimci 

profili ve sosyal girişimlerin temel 

modelleri ve yapıları hakkında bilgi sahibi 

olacaktır. 

-Sosyal sorunları anlayacak ve fikir ve 

çözümler geliştirecektir 

-Topluluk varlıklarını tanımlayacaktır. 

 

 

 

 

Bu modülün sonunda öğrenciler: 

- Sosyal girişim ve sosyal girişimci kavramını 

tanımlayacak 

 

-Ticari girişimcilik ve sosyal girişimciliği 

karşılaştıracak ve aradaki farkı görecek 

 

-Sosyal değişimin karmaşıklığını ve Sosyal 

girişimciliğin sosyal sorunlara nasıl 

uygulanabileceğini keşfedecek 

 

-Başarıyı ölçme, kaynak kullanımı, paydaş 

beklentilerini yönetme dahil olmak üzere 

sosyal girişimcilerin karşılaştığı zorlukları 

inceleyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu modül, mevcut sosyal girişimcilik tanımlarını 

vermektedir. Bu modülün sonunda öğrenciler 

sosyal girişimcilik kavramını tanımlayabilecek ve 

ticari ve sosyal girişimcilik arasındaki farkları ve 

benzerlikleri açıklayabilecektir. Öğrenciler sosyal 

girişimcinin ne olduğu hakkında temel bilgiye 

sahip olacak ve birkaç örneğe aşina olacaklardır. 

Öğrenciler ayrıca sosyal değişim bağlamında 

sosyal girişimciliğin bağlamını ve sosyal sorunları 

çözmek için nasıl kullanılabileceğini daha iyi 

anlayacaklardır. Öğrenciler sosyal girişimcilerin 

karşılaştığı sorunları araştırabilecektir. 
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MODÜL 2: SOSYAL İŞ PLANI 

 

Modül/ Konular  

Modül Bölümleri 

Amaç/ Öğrenme 

hedefleri 

Öğrenme Çıktıları 

 

Modül hakkında genel bilgi(5000 karakter) 

 

Modül 2: Sosyal iş planı 
 
Alt modüller: 
 
- Sosyal İş Fikri nasıl 
geliştirilir 
 
- Sosyal iş planı nasıl 
hazırlanır 
 
- Değerlendirme 
 
- Ek kaynaklar 
 
 

 

Bu modülün amacı: 
göçmenlerin/mültecilerin 
sosyal iş planlarını nasıl 
oluşturacakları 
konusunda faydalı 
bilgiler sağlayarak 
göçmenlerin/mültecilerin 
sosyal girişimcilik 
becerilerini 
geliştirmektir. 
 
Modülün hedefleri: 
 
- sosyal işlerini başlatmak 
için 
göçmenleri/mültecileri 
güçlendirmek 
 
-Sosyal girişimcilik 
konusundaki beceri ve 
yeterliliklerini geliştirmek 
 
- verimli bir sosyal plan 

oluşturmak için onları 

verimli araçlarla 

donatmak 

 
Bu modülün sonunda öğrenciler şunları 

yapabilecekler: 

 

- İdeal sosyal iş fırsatlarını arama ve 

bulma 

 

- Etkili bir yönetici özeti yazma ve sosyal 

işlerinin misyonunu belirleme 

 

- Yasal yapı, yönetim yapısı ve kilit 

paydaşlar gibi işlerinin önemli yönlerini 

tanımlama 

 

- Bir PESTLE analizi yapma ve bir çevre 

planı yürütmek için son derece yararlı 

olabilecek çevresel faktörleri belirtme 

 

- Etkili pazarlama için uygun araç ve 

stratejileri benimseme 

 

- İş operasyonlarını verimlilikle organize 

etme 

Modül 2 bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, bir iş kurmanın önemli bir parçası 

olan sosyal girişimcilik fırsatlarının belirlenmesi ile ilgilidir. Ayrıca bu 

husus, öğrencilerin sosyal girişimcilik fırsatlarını arayabilecekleri 

örnekler sunmaktadır. 

 

İkinci bölüm, daha pratik bilgilerden oluşur ve izlenecek adımların yanı 

sıra etkili bir sosyal iş planı oluşturmaya yönelik ipuçlarını ayrıntılı 

olarak açıklar. 

 

Modülün sonunda, öğrenciler bilgilerini test edebilecekleri sınav 

soruları ile sosyal girişimcilik ve iş planı yazma hakkında daha fazla 

bilgi arayabilecekleri ek kaynaklar bulacaklar. 
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MODÜL 3: SOSYAL GİRİŞİMCİLİKTE KİŞİSEL GELİŞİM 

 

Modül/ Konular  

Modül Bölümleri 

Amaç/ Öğrenme hedefleri Öğrenme Çıktıları 

 

Modül hakkında genel bilgi(5000 

karakter) 

 

SOSYAL GİRİŞİMCİLİKTE KİŞİSEL GELİŞİM 4 
Modüle ayrılır: 
 
Modül 1: SOSYAL GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ 
a. İş becerileri 
b. Etkili iletişimin unsurları 
c. İletişim becerileri: araçlar ve stratejiler 
 
Modül 2: SOSYAL BECERİLER ve SUNUM 
BECERİLERİ 
a.Takım çalışması ve liderlik b. Zaman yönetimi 
ve problem çözme 
c. Sunum becerileri 
 
Modül 3. DİJİTAL İLETİŞİM 
a. Sayısal iletişimin özellikleri b. Dijital İletişimin 
Fırsatları ve Kısıtlamaları 
c. Dijital iletişimde etik 
 
Modül 4. AĞ BECERİLERİ a. Bir etki ağı 

geliştirmek b. Ağ oluşturma fırsatlarını 

belirleme 

Bu modülün amacı, düşük vasıflı genç yetişkin 
mültecileri ve sığınmacıları desteklemek için 
uygun sosyal girişimcilik becerilerini edinerek 
kendi işlerini kurabilmeleri amacıyla sosyal 
girişimcilik bilgi, yetenek ve becerilerini teşvik 
etme konusunda daha donanımlı olacak Yetişkin 
eğitimcilerinin / yöneticilerin yeterliliklerini 
geliştirmektir. 
 
Modülün amaçları: 
 
İdeal sosyal girişimci çerçevesinin izini sürmek, 
işletmeyi yönetmek için araçlar ve stratejilerle 
etkili iletişimin keşfi dahil olmak üzere ihtiyaç 
duydukları temel kişisel, kişiler arası, eleştirel, 
yaratıcı ve pratik iş becerilerini tanımlamak 
 
Serbest meslek ve serbest mesleğe giriş: liderlik 
tipinden girişimcinin temel sosyal becerilere kadar 
iş faaliyetinin idari yönetimi için gerekli  iş 
yapmanın temel sosyal becerileri 
 
Dijital iletişimin artılarını ve eksilerini 

değerlendirmek ve ağ stratejileri geliştirmek 

 
Bu modülün sonunda 
öğrenciler: 
 
Girişimciliğin temel özellikleri 
ve becerileri hakkında ön bilgi 
edinecektir. 
 
Bir işe başlarken göz önünde 
bulundurulması gereken ilgili 
yönlere nasıl analiz edileceğini 
ve odaklanılacağını bilecektir. 
 
Bir iş girişiminin fizibilitesi ve 
sürdürülebilirliği ile ilgili 
kendilerine doğru soruları 
sormayı öğrenecek. 
 
Çapraz bir eğitim kursu 

aracılığıyla sosyal girişimci 

rolünü oynamak için gerekli 

stratejik, yönetimsel becerileri 

derinleştirecek ve 

geliştirecektir. 

 
Modülün ilk bölümü, iletişim 
yönüne ve onu etkili kılan 
stratejilere özel olarak 
odaklanarak, kazanılacak iş 
becerileri açısından sosyal 
girişimci figürünü karakterize 
eden ana unsurları ele alır ve 
inceler. 
   İkinci bölüm, hem bir sosyal 
girişimin başarısı için temel olan 
ekip çalışmasının önemini hem de 
liderlik kavramını ve buna bağlı 
farklı tarzları sunum becerileri 
üzerinde derinlemesine bir 
çalışma ile analiz etmektedir. 
Son olarak, bölümü ağ oluşturma 

üzerine bazı göstergelerle 

bitirmek için dijital iletişim yönü 

fırsatlar ve kontrendikasyonlar 

açısından analiz edilmiştir. 
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MODÜL 4: SOSYAL GİRİŞİM KURMAK, YÖNETMEK VE BÜYÜTMEK 

 

Modül/ Konular  

Modül Bölümleri 

Amaç/ Öğrenme hedefleri Öğrenme Çıktıları 

 

Modül hakkında genel bilgi(5000 karakter) 

 

 

Modül 4: Sosyal Girişim Kurmak, 

Yönetmek Ve Büyütmek 

 

1.TÜRKİYE 

a.Türkiye'deki göçmenler için yeni bir 

işyeri ruhsatı ve izinleri 

b.Türkiye'deki vergi uygulamaları 

c.Türkiye'deki meslek kuruluşları ve 

odalara nasıl kayıt olunur? 

d.Türkiye'de e-ticaret için sözleşme nasıl 

yapılır? 

2.YUNANİSTAN 

a.Yunanistan'daki göçmenler için yeni bir 

işletme ruhsatı ve izinleri 

b.Yunanistan'da vergi uygulamaları 

c.Yunanistan'daki meslek kuruluşları ve 

odalara nasıl kayıt olunur? 

d.Yunanistan'da e-ticaret için sözleşme 

nasıl yapılır? 

3.İTALYA 

a.İtalya'daki göçmenler için yeni bir 

işletme ruhsatı ve izinleri 

b.İtalya'daki vergi uygulamaları 

c.İtalya'daki mesleki kurum ve odalara 

nasıl kayıt olunur? 

 

Bu modülün amacı ev sahibi 

ülkelerde bir iş kurmak veya 

büyütmek isteyen göçmenlere 

kapsamlı destek sunmanın 

önemi anlatmaktır. Göçmenler, 

kabul edildikleri ülkelerde 

girişimcilik faaliyetleri kurmak 

ve yönetmek için bir dizi özel 

zorlukla karşı karşıyadır. Bu 

zorluklar genellikle birbiriyle 

bağlantılıdır ve genellikle ev 

sahibi ülkeye özgü sınırlı beşeri 

sermayeden, yerel işgücü 

piyasalarının işleyişine ve yerel 

işletme düzenleme 

çerçevelerine aşinalık 

eksikliğinden, yerel iş ağlarına 

erişimdeki zorluklardan ve en 

önemlisi başlangıç sermayesi ve 

iş olanaklarından kaynaklanır. 

Çalışma, göçmenlere birleşik bir 

eğitim ve düzenleyici tavsiye, 

sosyal sermaye ve iş finansmanı 

ve çalışma alanlarına kolay 

erişim sağlayarak bu zorlukları 

bütünsel olarak ele alan 

 

Bu modülün sonunda öğrenciler: 

Bilgi: 

- Türkiye, Polonya, İtalya ve 

Yunanistan'daki sosyal girişimlerin 

yasal çerçevesi 

- AB üye devletlerinin ulusal 

kanunları kapsamındaki sosyal 

girişimlerin yasal statüsü ve farklı 

türleri öğrenecek, 

 

Yetenekler: 

-Yunanistan'da sosyal girişim nasıl 

çalışır? 

- sosyal ekonominin istihdam ve 

girişimcilik için nasıl olumlu bir 

alternatif olduğunu anlayacak 

 

Yetkinlikler: 

-Doğru sosyal girişim türünü 

seçecek 

-bir sosyal girişime başlarken çeşitli 

engellerin üstesinden gelecek 

 

 

 

 

 

Avrupa Komisyonu sosyal girişim terimine şu anlamı 

vermektedir: "Esas amacı sahipleri veya hissedarları 

için kâr sağlamaktan çok sosyal etki yaratmak olan 

sosyal ekonomide faaliyet gösteren işletmeci. 

Girişimci ve yenilikçi bir tarzda ve kârını öncelikle 

sosyal hedeflere ulaşmak için kullanıyor''. Pek çok 

sosyal girişim türü vardır ve her ülkenin yasalarına 

göre her birinin farklı bir çerçevesi vardır. Bu eğitim 

modülü, özellikle Türkiye, Polonya, İtalya ve 

Yunanistan'da sosyal ekonomi açısından yasal çerçeve 

hakkında yararlı bilgiler sağlar. Ayrıca, göçmen 

girişimcilik destek önlemlerini tasarlarken, hem 

hizmet sağlayıcıların hem de fon sağlayıcıların, 

göçmen girişimcilerin karşılaştığı belirli engellerin 

bazılarının üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek, 

belirli bir bölge veya ülkede mevcut olan mevcut 

destek araçlarını dikkate almalarını tavsiye eder. 

Yaygın destek programlarıyla köprü kurmak, göçmen 

entegrasyonunu teşvik edebilir, girişimcilere çok 

çeşitli hizmetlere erişim sağlayabilir ve 

hedeflenmemiş destek önlemlerinden yararlanabilir. 

Göçmenlerin yerel girişimci ağlarına, hizmet 

sağlayıcılara (en önemlisi kredi kurumları dahil) ve 

müşterilere erişmelerine yardımcı olmakla görevli ağ 

oluşturma önlemlerinin sunulması, göçmen 

girişimcilere fırsatlar sağlayabilir ve işletmelerinin 
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d.İtalya'da e-ticaret için sözleşme nasıl 

yapılır? 

4.POLONYA 

a.Polonya'daki göçmenler için yeni bir 

işletme ruhsatı ve izinleri 

b.Polonya'daki vergi uygulamaları 

c.Polonya'daki mesleki kurum ve odalara 

nasıl kayıt olunur? 

d.Polonya'da e-ticaret için sözleşme nasıl 

yapılır? 

 

 

 

 

önlemlerin, göçmen girişimcileri 

uygun maliyetli bir şekilde 

desteklemek ve işletmelerinin 

gelişmesine yardımcı olmak için 

en uygun yol olduğunu 

göstermiştir.  Bu, konuyla ilgili 

mevcut literatürün bulgularıyla 

tutarlıdır. 

 

 

 

başarısına katkıda bulunabilir. Bu çalışma, göçmen 

girişimciliği destekleme girişimlerinin ana akım ağlara 

erişimi ne ölçüde kolaylaştırabileceğinin, öncelikle 

destek sağlayan kuruluşun daha geniş iş dünyası ile 

kurabileceği bağlantılara bağlı olduğunu göstermiştir. 
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MODÜL 5: SOSYAL GİRİŞİMCİ OLARAK POTANSİYEL 

 

Modül/ Konular  

Modül Bölümleri 

Amaç/ Öğrenme hedefleri Öğrenme Çıktıları 

 

Modül hakkında genel bilgi(5000 karakter) 

 

 
Modül 5: Sosyal Girişimci Olarak 
Potansiyelim 
 
Bölüm 1: Sosyal Girişimci Olmak 
a. Sosyal Girişimci olmak için kendi 
potansiyeliniz 
b. Etkili bir Sosyal Girişimci olmak için 
gereken temel beceriler 
c. Sosyal Girişimci olmanın adımları 
Bölüm 2: E-portföy ve dijital Kaynaklara. 
Sosyal Girişimci olarak kendinizin ve 
Sosyal Girişiminizin pazarlanmasında 
dijital kaynakların önemi 
 
Bölüm 3: Öğrenme Yolculuğunuz 
a. Kişisel Gelişim 
b. Dil ve iletişim becerileri 
c. Dijital beceriler 

 

 
Modülün amacı 
eğitimcilerin/öğrencilerin 
sosyal girişimci olma 
potansiyelleri üzerinde 
düşünmeleri için önceki 
modüllerden öğrendiklerini 
yansıtmalarına ve 
pekiştirmelerine izin 
vermektir. 
 
Modülün amaçları; 
- Sosyal girişimcinin öz 
değerlendirmesini sağlamak 
- Bir e-portföy oluşturma 
yeterliliğini edinmek 
- Başarılı bir sosyal girişimci 
olma yolculuğunda dijital 
becerilerin, dil ve iletişim 
yetkinliklerinin önemini 
anlamak 
 
 

 
Bu modülün sonunda 

öğrenciler: 

- Sosyal girişimci olmak için 

kendi potansiyellerini 

yansıtacaktır. 

- Etkili bir sosyal girişimci 

olmak için gerekli temel 

becerileri edinecektir. 

- Sosyal girişimci olma 

sürecinde yer alan adımları 

belgeleyecektir. 

- Sosyal Girişimci olarak 

Sosyal Girişimin 

pazarlanmasında e-portföy 

ve dijital kaynakların 

önemini değerlendirecektir. 

- Etkili bir sosyal girişimci 

olmak için öğrenme 

yolculuğunu tanımlayacaktır. 

 

- Modülün ilk kısmı, sosyal girişimcinin 

potansiyelini belirlemek için bir durum 

analizi yapar ve etkili bir sosyal girişimcinin 

sahip olması gereken temel becerileri 

listelerken hangi adımların atılması 

gerektiğini açıklar. 

- Modülün ikinci kısmı, Sosyal Girişim 

planlarını ve kendilerini bir sosyal girişimci 

olarak tanıtmada bir e-portföy ve dijital 

kaynaklar geliştirmenin önemine de 

bakacaktır. Yararlanıcılar, müfredat boyunca 

sürekli olarak bir e-portföy hazırlamış 

olacaklardır. 

- Modülün son kısmı, sosyal girişimcinin 

kendi sosyal girişimine ve yetkinliklerine özel 

bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. 
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Modül 6: The Edu4sent  Açık Çevrimiçi Kurs Platformu 
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Edu4Sent Açık Çevrimiçi Kurs Platformu  

Kullanım Rehberi  

Edu4Sent Açık Çevrimiçi Kurs (OOC) Platformu yönergeleri, dijital sonucun teknik gelişimi ve 
kullanımı hakkında bir dizi bilgidir. Platformun kullanılabilirliği ile ilgili bilgilerin yanı sıra tüm 
öğeleri ve bölümleri hakkında bilgiler içerir.  
Tüm Yönergeler boyunca açıklamaları desteklemek, platforma girdikten sonra izlenecek 
adımların anlaşılmasını ve kavranmasını kolaylaştıran görsellerdir. Kılavuzlar, hem eğitimciler 
hem de düşük vasıflı kişiler, mülteciler veya göçmenler de dahil olmak üzere herhangi bir yetişkin 
kullanıcı dikkate alınarak yazılmıştır, bu nedenle burada sağlanan talimatlar, belirtilen her iki 
hedef gruba da hitap etmektedir.  
 

Giriş  
Edu4Sent OOC, düşük vasıflı genç yetişkin mültecileri ve sığınmacıları sosyal girişimcilik bilgisini, 
becerilerini ve becerilerini teşvik etmede desteklemek için tasarlanmıştır. Kuruluşlar için çalışan 
eğitimciler ve aynı zamanda sosyal girişimciliğe yönelik beceriler geliştirmek isteyen herhangi bir 
birey için bir araç ve didaktik bir kaynaktır. OOC aşağıdaki modüllerden oluşur:  
0. Giriş  

1. Sosyal girişimcilik  

2. Sosyal iş planı  

3. Sosyal girişimcilikte kişisel gelişim  

4. Sosyal girişim kurmak, yönetmek ve büyütmek  

5. Bir sosyal girişimci olarak potansiyelim  

  

E-öğrenme platformunun tasarımı ve uygulaması ile hedef grupların özellikleri dikkatlice analiz 
edildi. Düşük vasıflı ve dezavantajlı kişilerin eğitimden faydalanacağı, aynı zamanda eğitimcilerin 
de günümüz için yeterli materyal alması düşünülmüştür. Platformu yalnızca dijital okuryazar 
eğitimcilerin değil, farklı düzeylerde dijital yeterliliklere sahip eğitimcilerin kullanacağı da 
düşünülmüştür. Sonuç olarak platform, herhangi bir kullanıcının mevcut tüm bölümlere 
katılımını kolaylaştıracak şekilde teslim edilmiştir. Ayrıca içerik birkaç dilde mevcuttur: İngilizce, 
Türkçe, Arapça, İtalyanca, Yunanca ve Lehçe. Platformun içine girmek İki seçeneğiniz var:  
1. Platforma erişmek için https://edu4sent.paydas.online/ adresine gidin.  

2. Edu4Sent proje web sitesi http://edu4sent.org/ üzerinden de platforma devam edebilirsiniz.  
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Platforma girdikten sonra, kayıt olmadan zaten yararlanabileceğiniz birkaç bölüm göreceksiniz. 
İlginizi çekebilecek ilk bölüm 'Teaser videolar'. Bunlar, eğitim modüllerinin her birinden 
bekleyebileceğiniz bilgilerin anlık görüntüleridir. Üstelik EDU4SENT kanalında YouTube'da yer 
aldığı için eğitimcilerimiz veya kişilerle paylaşabilirsiniz.  

  

  

Ana sayfada, platformu kullanırken desteğe ihtiyaç duyduğunuzda iletişime geçmeniz gereken 
Edu4Sent Ortaklığı hakkında bilgiler de bulunur.  
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Eksiksiz OOC ve eğitim materyalleri, oturum açtıktan sonra kullanılabilir.  
  

Platforma kayıt  
Yeni bir kullanıcıysanız, Giriş alanında 'Yeni bir hesap oluştur' seçeneğini tıklayın.  
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Devam etmeden önce 'EDU4SENT Gizlilik Politikasını kabul ediyorum' kutusunu ve ardından 'İleri' 
düğmesini işaretleyerek EDU4SENT Gizlilik Politikasını kabul etmelisiniz.  

  

  

EDU4SENT Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizde, kullanıcı adınızı ve şifrenizi ve ayrıca bazı ek 
bilgileri seçmeniz istenecektir: E-posta adresi, Ad ve Soyad. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra 
istediğiniz zaman bilgileri değiştirebilirsiniz.  
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Kaydı tamamlamak için e-posta adresinizi onaylamalısınız. Kayıt sırasında verdiğiniz eposta 
adresine bir aktivasyon bağlantısı içeren bir e-posta alacaksınız. Üzerine tıkladığınızda hesabınız 
aktif olacaktır. Bir kayıt e-postası almazsanız, lütfen önemsiz posta (spam) klasörünüzü kontrol 
edin.  
Aktivasyon bağlantısına tıkladığınızda bir mesaj görünecektir:  
Bu, hesabınızın başarıyla oluşturulduğu anlamına gelir.  

  

Platformda oturum açma  
Halihazırda bir hesabınız varsa, 'Giriş Yap' alanına kullanıcı adınızı

 ve şifrenizi girip 'Giriş Yap' seçeneğine tıklayarak OOC platformunda

 oturum açabilirsiniz.  
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Oturum açtıktan sonra, Mevcut kursların listesini içeren Kontrol Paneline erişeceksiniz.  

  

  

İlgilendiğiniz derse tıklayın ve öğrenmeye başlayın. Birden fazla dilde e-öğrenmeye katılmak 
istiyorsanız, birden fazla ders de seçebilirsiniz.  
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Platformun içinde  
Bildiğiniz gibi, OOC modüllere bölünmüştür ve modüllerin her biri aynı yapıya sahiptir:  

ü Tanıtım videosu ü Giriş ü Öğrenme Çıktıları 

ü Modül içeriği listesi ü Ek kaynaklar ü Ana 

eğitim içeriği ü Etkileşimli değerlendirme ü 

Modül PDF formatında indirilebilir  

  

  

Yapı olarak farklı olan Modül 4, 4 farklı ülkedeki mali konuları kapsar: Yunanistan, İtalya, Polonya 
ve Türkiye.   
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Bir modülün 'Ana eğitim' içeriğine gittiğinizde, menüyü kullanarak gezinebileceğiniz farklı 
konularla karşılaşacaksınız.Kursun ek bir özelliği de ses materyalidir. Tüm eğitim içeriği boyunca 
bir ses çubuğu görünür ve kapsayıcı Öğretme ve Öğrenmeyi destekler.  
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Her modül ayrıca gözden geçirme amacına hizmet eden etkileşimli bir değerlendirme içerir. 

Öğrenciler, sürükle ve bırak, doğru yanlış veya çoktan seçmeli gibi farklı türde sorularla 

karşılaşacaklar.  

  

Yanıtlarınızı gönderdikten sonra, geri bildirim ve sağlanan bir puanla doğru ve yanlış olanları 
kontrol edebilirsiniz.  
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Ağ Alanı  
Platform aynı zamanda kullanıcıların Avrupa çapında fikirleri, eğitim materyallerini ve deneyimleri 

paylaşmak için bir tartışma forumunda yer alabilecekleri ve analizlerin sonuçlarına 

erişebilecekleri bir alana da sahiptir.  

  

  

Kılavuzlarda kullanılan tüm grafiklerin kaynağı: https://edu4sent.paydas.online  
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İyi şanslar!  

Kursa dalmak ve öğrencilerinizi desteklemek, becerilerini geliştirmek veya sosyal girişimci olmak 
için kurstan en iyi şekilde yararlanmak için bilmeniz gereken tek şey bu. Başka sorularınız varsa, 
proje Ortakları ile iletişime geçin.  
  

 


