
Şirketi (yeni) 
göçmenler için 
hazırlamaya ilişkin 
işverenlere yönelik 
İPUÇLARI 

 
İşverenlere  

Tavsiyeler 

1 

Şirketinizin çalışma kültürünü göz önünde 

bulundurun. Çalışma kültürünüz ile ilgili 

ipuçları edinmenize yardımcı olacak 

konular: İş yerindeki giyim kodu ve temsil 

durumu; standart çalışma günleri ve saatleri 

nedir? Fazla mesai konusundaki 

beklentileriniz (yasalar çerçevesinde) 

nelerdir, hastalık ile ilgili politikalar nelerdir, 

dil ve din konuları ile ilgili beklentileriniz 

nelerdir? 

 

2 
Çalışma kültürünü açıkça 

belgelendirmeye ve eğitim gibi kanallarla 

duyurmaya çalışın. Potansiyel 

çalışanlardan neler bekledikleriniz 

hakkında diğer ilgili taraflarla konuşun ve 

yanlış anlaşılabilecek durumları açıklığa 

kavuşturun. 

 

3 
İş yerindeki yeni çalışanlara / potansiyel 

çalışanlara karşı açık ve ilgili bir tutum 

geliştirilmesi üzerinde çalışın. Gerekli 

olduğu durumlarda kurslar, kültürler arası 

eğitimler veya ilgili atölye çalışmalarını takip 

edin. 
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Uzun süreli bir  

iş ilişkisi için 
işverenlere ve 

(yeni) göçmenlere 
tavsiyeler 
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4 

Yeni çalışanlarınız hakkında fikir sahibi olmaya 
çalışın: Geçmişte nasıl bir çalışma kültürü 
içindeydi? Yeni iş arkadaşlarıyla iş yerinde 
nasıl bir iletişim ve etkileşim kurma beklentisi 
içinde? Samimiyet, nezaket, resmiyet, saygı 
gibi konulardan bahsedin. Potansiyel 
çalışanların iş arkadaşlarıyla iş yeri dışında 
iletişim kurmaya yönelik beklentileri nelerdir? İş 
yeri dışında buluşma, kendisi için iyilik 
yapılmasını isteme, kutlama, tebrik gibi 
konulardan bahsedin.  
 
Yabancı bir kültürün çalışma ortamı, sizin 
kültürünüzdeki çalışma ortamından pek çok 
bakımdan farklılık gösterebilir. Arayı kapatmak 
için ne gibi adımlar atılması gerekir? Bir 
konuşma yeterli midir? Bir tanıtım programı ya 
da ekstra başka şeyler?  
 

5 

Potansiyel çalışana rehberlik edin. Her yeni 
çalışan gibi onun da rehberliğe ihtiyacı 
olacaktır. Yeni çalışanınıza rehberlik etme 
konusuna vakit ayırın veya bunu başka bir iş 
arkadaşının (yeni çalışanın güvenebileceği biri) 
yapmasını sağlayın. 

Göçmenlere Tavsiyeler 

1 

Girdiğiniz sektör ve şirket konusunda 

olabildiğince bilgi edinmeye çalışın. 

Mümkünse sektördeki ve hatta 

şirketteki insanlarla önceden konuşun. 

Sektör nasıl bir çalışma kültürüne 

sahip? Şirket değerleri nelerdir? 

 

2 
İşverenden beklentileri öğrenmeye çalışın; 

iş yerindeki giyim kodu ve temsil durumu 

hakkında sorular sorun. Sektörde veya 

şirkette önem verilen beceri ve tutumlar 

nelerdir? Örneğin; samimiyet, esneklik, 

geri bildirim alma ve verme gibi. 

 

3 
Ülkede geçerli olan veya sektör ile ilgili 

standart kanunları öğrenmeye çalışın. 

Örneğin, Hollanda’da her sektörün kendi 

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) vardır. TİS’ler 

işverenler (veya işveren örgütleri) ile 

sendikalar arasında, ücretler ve diğer 

çalışma koşulları ile ilgili olarak akdedilen 

toplu sözleşmelerdir. Ek bilgilere ulaşmaya 

çalışın: Sektörün standart çalışma günleri 

ve saatleri nedir? Fazla mesai ve hastalık 

durumları için geçerli standart yasalar 

hangileridir? Dil ve din konularında 

beklentiniz ne olmalıdır?  

 

4 

Genel olarak insanlara ve özellikle de iş yerindeki 

çalışma arkadaşlarınıza karşı açık ve ilgili bir tutum 

geliştirmeye çalışın. Gerekli olduğu durumlarda 

kurslar, kültürler arası eğitimler veya ilgili atölye 

çalışmalarını takip edin. 

 

5 

Rehberliğe ihtiyaç duyarsanız sorular sorun. 

Yanıtlara ilişkin mutlaka not tutun ve aldığınız notları 

düzenli olarak gözden geçirin. İşler umduğunuz gibi 

gitmiyorsa şirketten güvenebileceğiniz biriyle 

konuşun ve ondan size yol göstermesini isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşveren ile potansiyel / yeni çalışan arasında daha 

sağlam bir anlayış geliştirilmesi için ipuçları içeren 

bu belge, AB’nin MIGRASCOPE projesi 

kapsamında Inclusive Works, ZAK ve Diakonisches 

Werk Karlsruhe tarafından hazırlanmıştır. 
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