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Ev xebat ji aliyê Nûnertiya Tirkiyê ya Heinrich Böll Stiftungê ve hatiye piştgirîkirin.
Berpirsiyariya naverokê bi tevahî girêdayî Komeleya HEVÎ LGBTÎ+ ye. Ev Lêkolîn 

ramanên Heinrich Böll Stiftunga ku Nûnertiya Turkiyê ye nîşan nade.
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ARMANC
Penaberên LGBTÎ+yên ku ji ber feraseta bêewlehiyê bi darê zorê ji cih û warên xwe 
bûne û neçar mane koçî Tirkiyeyê bikin di çarçoveya serlêdana xwe ya parastina 
navneteweyî ya li Tirkiyeyê de ji aliyê mafên LGBTÎ+yan ve li welatên ewletir û bistar 
tên bicîhkirin. Her çend ev pêvajo ji bo her penaberek LGBTÎ+ piştrast nebe jî, welatê 
ku ji welatê hatine baştir tê parastin, bi pênaseya “Welatê Sêyemîn ê Ewle” tê ravekirin. 
Ev rêbername ji vê yekê hatiye çêkirin ku ji serpêhatiyên penaberên LGBTÎ+yên bi salan 
li Tirkiyeyê di statuya penaberiya şert û mercî de ne û piştre li “Welatê Sêyemîn ê Ewle” 
hatine bicihkirin, armanc dike ku bi prosedurên welatên cuda re yekrêziyeke ava bike.

NAVEROK
Ev rêbername ji bo penaberên LGBTÎ+yên ku li Tirkiyê serlêdana penaberiyê kirine û 
li welatekî din ku wan qebûl dike hatine bicihkirin an jî li bendê ne ku bên bicihkirin 
hatiye amadekirin. 

Ev rêbername di çarçoveya panela “Tecrûbeyên Welatên Sêyemîn ên Ewle yên 
LGBTÎ+yên Penaberan” ku ji aliyê Komeleya HEVÎ LGBTÎ+ ve hatibû organîzekirin, 
hatiye amadekirin. 
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TÊGEH

Penaber 

Di hiqûqa navneteweyî de, têgeha “penaber” tê wateya kesên ku li derveyî welatê 
xwe ne û nikarin an jî naxwazin vegerin welatê xwe yê hemwelatîbûnê, ji ber ku ew 
ditirsin “ji ber nijad, dîn, netewbûn, endambûna komeke civakî yan jî ramana siyasî 
bên çewisandin.’’ Tirkiye li ser pênaseya penaberiyê ya ku li gelemperiya cîhanê hatiye 
qebûlkirin dûr sekînî ye û sînordariyeke erdnîgarî lê bar kiriye. Tenê kesên ji welatên 
Ewropayê tên Tirkiyê û xwestina parastinê dikin weke penaber dihesibînin.

 
 

Parastina Navneteweyî 

Bi giştî parastina navneteweyî cîgirkirina parastina neteweyî ye ku li ser eksena hiqûqa 
navneteweyî ji aliyê dewleteke biyanî ve tê birêvekirin. Di hiqûqa navneteweyî de her 
dewlet mecbûr e ku hemwelatiyên xwe biparêze. Lê di rewşên ku dewlet nikaribe vê erkê 
bi cih bîne, têkîliya welatîbûnê qels dibe û takekes dikeve rewşeke bêdewletbûnê. Mafê 
penaxwaziyê, ew mafe ku keseke welatê xwe biterikîne da ku penaxwaziyê bibîne û mafê 
serlêdana penaberiyê li welatê ku gihîştiye.

Bicîhkirina Ji Nû Ve

Li gorî pênaseya IOMê: “Bicîhkirina ji nû ve, stratejiyeke ji bo birêvebirina koçberiyê di 
rewşên awarte de tê kirin. Ew bi şandina birêxistinkirî ya penaberan, kesên jicîhûwarkirî 
û yên ku hewcedariya wan bi xizmetên koçberiya navneteweyî heye re têkildar e û ji bo 
van kesan dikare di navbera aliyên peywendîdar û welatên pêwendîdar de rêkûpêk bêne 
çêkirin.”1

Bicîhkirina ji nû ve, her wext wateya bicîhkirina welatê sêyem nade.
 
1  https://turkiye.iom.int/tr/yeniden-yerlestirme
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Welatê Sêyem

Welatek din ji bilî welatê kesekî/e.2 

BICÎHKIRINA JI NÛ VE 

Ji bo bicihbûna li welatekî sêyemîn, Midûriyeta Giştî ya Rêveberiya Koçberiyê (MGRK) 
û Komîseriya Bilind a Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (KBPNY/UNHCR) li Tirkiyeyê 
bi hev re dixebitin. Pêvajoyên bicihbûna welatê sêyem ne li gorî serîlêdanê ne. Kesên 
ku ji hêla MGRKê ve têne şandin, ji hêla UNHCR ve têne nirxandin ku ew pîvanên 
pêdivî bicîhtînin an na.3 Ji ber bicihbûna welatê sêyem wek mafeke nayê dîtin, welat 
penaberên herî mexdûr bi kotayên sînordar qebûl dikin. Ji ber vê yekê KBPNY girîngiyê 
dide rewşên awarte. Her wiha penaber nikarin welatekî bicîhbûnê hilbijêrin.4

Li gorî nûvekirina KBPNYê ya mehên Gulan-Tîrmeha 2022an, 5.144 penaber ku ji van ji 
%79 Sûriyeyî û ji %8 jî Afganî ne, ji bo bicîhbûna ji nû ve derketine 14 welatan. Hejmara 
kesên pêvajoya bicihbûna ji nû ve bidawîkirine ji aliyê KBPNYê ve nehatiye parvekirin.5

Pêvajoya Bicîhkirina Welatê Sêyem

Ji bo bicîhbûna welatê sêyem ê ewle, piştî ku dosye ji bo bicihbûna ji nû ve li KBPNYê 
tê veqetandin, karmendên di vî warî de lêkolînan dikin û statûya penaberiyê ya kesan 
piştrast dikin. Paşê ji bo hevdîtinê randevû tê dayîn. Hevdîtin di nava xwe de gelek 
mijar û warên pirsiyariyê vedihewîne, wek şêwirmendiya li ser pêvajoya bicîhbûnê, 
verastkirina pêkhateyên malbatê, vekolîna daxwazên penaberan û nirxandina 
hewcedariya ji bo bicîhbûna ji nû ve. Piştî hevdîtinê, karmendê KBPNYê dosyayeke 
berfireh û forma bicîhbûna ji ve û Forma Serlêdana Penaberan (RRF) amade dike û ji 

2  https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
3  https://help.unhcr.org/turkiye/tr/resettlement/
4  UNHCR Resettlement Handbook, 2011 Erişim Adresi: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwma-
in?page=search&docid=4ecb973c2&skip=0&query=resettlement%20handbook
5  UNHCR Türkiye Operational Update, May-July 2022
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yekîneya pêwendîdar re dişîne.6

Pêvajoya Piştî Pejirandina Dosyaya Bicîhkirina Ji Nû Ve

Penaberên ku dest bi pêvajoya bicîhbûna ji nû ve kirine, beriya ku ew ji welatê ku lê ne 
derkevin çend tişt hene ku divê wan bikin. Van tiştan:

- Hevdîtina bicîhbûna ji nû ve 
- Şopandin û lêgerîna bijîşkî 
- Şêwirmendiya beriya çûyinê û oryantasyona çandî 
- Vîzeya derketinê û birêkûpêkkirinên rêwîtiyê
- Rêheval û qaîdeyên transîtî (bi taybetî ji bo şert û mercên bijîşkî)7

Dibe ku ev proseduran li gor saziya hevkar û welatê ku lê  bicih bûne biguhere.

Pêwîstiyên ku Piştî Bicîhbûna Welatê Sêyem Divê Hûn li Tirkiyê Bikin

Piştî ku ji aliyê KBPNYê ve hatin agahdarkirin ku hûn ji nû ve hatine bicihkirin, ew 
ê we bişînin saziya têkildar. Di vê çarçoveyê de,   hewcedariyên bijîşkî yên welatê ku 
hûn lê bi cih bûne, çawa û bi çi awayî oryantasyana wê ya çandî tê meşandin û hûn 
ê çawa belgeyên rêwîtiya xwe bistînin li ser van tiştan hûn ê bên agahdar kirin. Piştî 
temamkirina van pêvajoyan, divê hûn dest bi amadekariyên derketina ji Tirkiyê bikin.

Beriya ku hûn tiştên xwe bifroşin, ji karê xwe derkevin an ji mala xwe derkevin divê hûn 
li bendê bin ku hûrguliyên rêwîtiya we ji hêla IOMê ve were pejirandin.

Dûv re divê hûn xwediyê xanîyê xwe agahdar bikin ku hebe hûn ê peymana kirêya 
xwe bidawî bînin, depozîtoya xwe hildin. Ger dîroka peymana kirêya we ji dîroka 

6 UNHCR Resettlement Handbook, 2011 Erişim Adresi: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwma-
in?page=search&docid=4ecb973c2&skip=0&query=resettlement%20handbook
7  UNHCR Resettlement Handbook, 2011 Erişim Adresi: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwma-
in?page=search&docid=4ecb973c2&skip=0&query=resettlement%20handbook
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rêwîtiya we dûr be, dibe ku xwediyê xanîyê we bi qanûnî ji we bixwaze ku hûn kirêya 
demek maqûl bidin ku xanî dê vala bimîne. Lêbelê, ev ne rewşeke ku pir diqewime. Di 
vê rewşê de divê hûn alîkariya hiqûqî hildin. 

Berıya ku hûn ji Tirkiyê bar bikin, heke hebin divê hûn tiştên malê û hin tiştên xwe 
bifroşin an jî ji destê xwe derxînin. Pêdivî ye ku hûn agahdariya IOMê ya berfireh li 
ber çavan bigirin ku heqê bagajê ya ku ji bo rêwîtiya we tê bicîh kirin bide we. Ji kerema 
xwe ji bîr nekin ku heqên bagajan pir hişk in û IOM nikare li hember bagajên zêde pere 
bide yan bi rengek din berpirsiyariyê bigire ser xwe. Ger bagajên we yên zêde hebin, dibe 
ku hûn hewce bimînin gelek tiştên kesane li balafirgehê ji destê xwe derxînin da ku heqê 
bagajê bigirin. Bi gelemperî, bagajên kontrolkirî bi giştî ji du perçeyên bi 23 kg an 50 lb 
her rêwiyek bilêtkirî tê sînordar kirin.

Ger aboneyên we yên wek ceyran, av, gaza xwezayî, telefonan hebin divê abonetiyên 
xwe yek bi yek betal bikin/ bigirin. Bi rêya e-devletê girtina hin abonetiyan mimkun e. 
Di rewşên ku abonetî bi rêya e-devletê naye betal kirin de, hûn dikarin serî li navendên 
xizmetên xerîdar bidin, dikarin li navendên telefonên wan bigerin yan jî hûn dikarin ji 
bo betalkirina abonetiyê bi riya malpera webê ya şîrketa abonetiya we serî lê bidin.

Hesabên we yên bankayê yên li Tirkiyeyê divê bên valakirin û ger mimkun be were 
girtin. Ji bo vê yekê hûn dikarin perê xwe nakît bikşînin û bi rêya navendên telefonan 
yên bankayê yan jî rasterast biçin navenda bankaya xwe û hesabên xwe bigirin.

Ger deynên we yên cezayên edlî û îdarî, bac û hwd ji Dewleta Komara Tirkiyê re 
hebin beriya ku hûn derkevin divê hûn van deynan bidin.

Ji kargeha xwe nameya referansê hildin. Ger li Tirkiyê sazî, rêxistin an kargehan hûn lê 
dixebitîn hebin, ji wan nameyên referansê hildin da ku serlêdanên we yên kar li welatê 
ku hûn diçin hêsantir bibe.

Qeyda sîcîlê ya adlî derxînin. Ji ber îxtîmala pêdîvî pê hebe belgeya xwe ya sîcîlê ya 
edlî hildin.  
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Piştî Gihîştina Welatê Sêyem ê ku Hûn lê hatine Bicihkirin Tiştên Divê Hûn Bikin

Dema ku hûn gihîştin welatê xwe yê bicîhbûnê, hûn ê ji hêla rêxistina sponsorger an 
jî kesek ji rêxistina hevkarê welatê veguheztinê ve werin pêşwazî kirin, ev mijar li her 
welatî wek hev naqewime, li gor her welatî diguhêre. Ev kes dê ji we re bibe alîkar ku hûn 
prosedurên koçberiyê bişopînin û rêberiya we bike. Rewşa we ya di dema têketina welat 
de jî li gor welatan diguhere.

Dîsa ev mijar jî li gor welatan cûda dibe, hûn ê ji bo wexteke demkî li otêl, motel, xaniyek 
mêvanan an xaniyek ku ji we re hatiye veqetandin werin şandin. wextê mayîna we ya 
li vir jî li gor welatan diguhêre. Di vê serdemê de, divê hûn li ser mafên civakî û mafên 
din ên ku welatê we yê niştecîhbûnê peyda dike fêr bibin û bi saziyên cîvakî yên sîvîl re 
têkilî deynin. 

Gava ku hûn gihîştin welatê sêyem, divê hûn li kargeheke exchangeê pereyê xwe 
veguherînin pereyê wî welatî. 

Ji bo hûn bikarîbin li welatê ku hûn gihîştîne têkîliya xwe bikin divê hûn qarteke 
SIMê bistînin. Hûn dikarin li balafirgehan yan jî ji kargehên xetên mobîlan difiroşin 
qarta SIMê peyda bikin. Li welatê hûn gihiştine dibe ku bi rêya saziyan dikarin rasterast 
vê xizmetê jî bikin. Li ser vê mijarê hûn ê bên agahdar kirin.

Li welatê ku hûn çûne, ew dikarin ji bo gera navbera welat û bajaran qertek bidin we 
û derfeta bikaranîna erzanî çêbikin. Pirsîna heyîna van mafên xwe ji bîr nekin.

Li gor rewşa we ya li welatê hûn hatinê û pergala tenduristiyê ya welat, hûn dikarin 
bêpere bigihîjin mafê tenduristiyê û dibe ku çarçoveya mafê tenduristiyê bê guhertin. 
Ji bo vê yekê, di derbarê mafê tenduristiyê de agahiyên berfireh bistînin û ji bîr nekin 
hûrguliyan ji saziyên ku we bi wan re têkilî danine bipirsin. Di nava berfirehiya mafê 
tenduristiya bêpere de dibe ku tenduristiya çav û diranan tunebe, dibe ku dermanên 
HIV an jî terapiya hormonan nexin nav. Van hurgiliyan hîn bibin.

Hûn dikarin li welatê hûn gihîştinê qeyda xwe ya qursên ziman û hin qursên pîşeyî çê 
bikin. Ev ê entegrasyona we ya li welêt hêsantir bike û derfetên dîtina we ya kar zêde 
bike. Piranî qursên ziman û hin qursên pîşeyî bi giştî belaşî tên dayîn.
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VEGUHESTİNÊN TECRÛBEYÊN BİCÎHKİRİNA Jİ NÛ VE

1. Tecrûbeya Kanadayê

Ji bo bicihbûna li welatê sêyem, piştî ku dîroka balafira we diyar bû divê hûn pêşî xwediyê 
xaniyê xwe agahdar bikin û roja çûyîna xwe jê re bibêjin. Di vê pêvojayê de ji ber ku wê 
pere ji we re lazim bikin pêşniyara firotina tiştên malê ji we re dikim.

Beriya çûyînê divê hûn abonetiyên xwe yên ceyran, av û gaza xwezayî bigirin. Di nava 
van abonetiyên heyî de hûn tenê dikarin abonetiya xwe ya înternetê bidin ser navê 
kesekî din. xencî vê abonetiya xwe divê hûn teqez hemî abonetiyên xwe bigirin.  

Di hesabên we yên bankayê pere hebin ji bîr nekin bikşînin. Deynê we yên saziyên 
dewletê (mînak; xercên dadgehan yan jî mîna deynên mûayeneyan ku li eczaneyan tên 
dayîn) hebin divê hûn teqez van deynan bidin. piştî ku we hemî deynên xwe girtin 
dikarin dest bi amadehiyên çûyînê bikin. 

Dema we valizê xwe amade kir teqez nav û nimreya xwe ji bîr nekin lê zêde bikin. Di 
dema rewşeke wendabûna valizê we de ev agahî wê gelekî kêrî we were ji bo dîtina valizê 
we. 

Ger nexweşiyeke we yê kronîk hebe hûn ji nexweşxaneyê ji bo nîşandayîna vê rewşa xwe 
raporeke hildin baştir dibe.

Ger hûn li cîhek dixebitin, daxwazkirina nameyek referansê ya ku bi îngilîzî hatiye 
nivîsandin dê îspatkirina tecrûbeya xebata we li welatê ku hûn diçin hêsantir dike. Di 
dema çûyînê de li cem we fotokopiya nasname û pasaporta we hebe baştir dibe.

Divê li cem we 6 heb wêneyên we yên nû hebin.
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Hûn dikarin li ser E-devletê qeyda sîcîl a adlî ya bi îngîlîzî derdixînin. 

Di dawî de, randevûyekê ji Rêveberiya Koçberiyê ya Bajêr hildin û biçin belgeyên 
derketina xwe ya derve bistînin. Divê hûn teqez fotokopiyên van tiştan hildin cem xwe. 
Piştî ku we xani teslîmî xwediyê xanî kir û pereyê depozîtoyê hilda hûn ê werin Stenbolê.

Pêvajoya Li Stenbolê 

Beriya hûn werin Stenbolê ji aliyê IOMê derheqê cihê mayînê û ji bo oryantasyana 
hûn ê wergirin bên agahdarkirin. Li vê derê di mijarên oryantasyona çandî û kontrola 
medîkalî de hûn ê bên agahdarkirin. Pişt re, bagajên we dê li gorî rêgezên rêwîtiyê werin 
wezinandin û divê hûn ji bo çûyînê amade bin. Pişt re wê we ji aliyê IOMê ve bibin 
balafirgehê. Hûn ê li balafirgehê belgeya derketinê destnîşan bikin û ew ê kopiyek vê 
belgeyê bidin we. Ev belgeya ku ji aliyê daîreya koçberiyê ya li balafirgehê ve tê dayîn, 
belgeyeke ku nîşan dide piştî kîjan dîrokê hûn dikarin têkevin Tirkiyê. Dibe ku hûn bi 
rêya UNHCRê yan jî bi derfetên xwe biçin di her du rewşan de jî ev belge ji bo we tê 
dayîn.

Piştî radestkirina bagajên xwe, hûn ê qarta xwe ya siwarbûnê bistînin û piştî ku ji 
kontrola pasaportê derbas bûn, hûn ê li balafirê siwar bibin. Ger pasaporta we tune be 
yan jî dema wê qediyabe, paş belgeya vîzeyê mohr dikin û didin we, divê hûn vê belgeyê 
wenda nekin.

Têketina Welatê Sêyem 

Piştî ku balafira we li Kanadayê daket, hûn ê li balafirgehê ji hêla karbidestên IOMê yan 
IRCC ve werin pêşwazî kirin. Pêdivî ye ku hûn biçin ofîsên koçberiyê yên li balafirgehê 
û belgeyên têketina xwe, qeydkirina şopa tiliyan, şopandina çav û sîgortaya demkî 
(IFHP) temam bikin. Ger hûn zivistanê çûbin, ew dikarin li balafirgehê cilên ji bo 
zivistanê bidin we. Pişt re, hûn ê bagajên xwe bi karmendê IRCC re bibin û li otêlê werin 
bicîhkirin.
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Ger hûn bi rêya sponsoreke çûbin Kanadayê, karmendê IRCC piştî ku we bagajên xwe 
hilda wê we bibin cem sponsorê we . Ji vir pê ve, sponsorê we dê hemî karên we bidomîne. 
Ger derbasbûna welatê sêyem ji hêla UNHCR ve hatibe dabîn kirin, xebatkarek civakî 
dê ji no prosedurên we wê bi we re be.

Piştî Ketina Welatê Sêyem Divê Mirov Çi Bike? 

Piştî ku hûn têkevin welêt, hûn hewce ne ku pereyê xwe bi dolarên Kanadayî veguherînin da 
ku hûn hewcedariyên xwe yên destpêkê bicîh bînin. Ya duyemîn, hewcedariya we bi jimareyek 
têlefonê ya nû heye. Ji bo ku hûn jimareyeke têlefonê bistînin, divê hûn belgeyên têketina welat, 
pasaport û agahdariya navnîşana we hebin. Hûn dikarin biçin ofîsa karûbarê Kanadayê û bi 
agahdariyên pasaport, navnîşan û jimara têlefona xwe ve Ewlekariya Civakî (SIN Number) 
bistînin. Ji ber ku hûn dikarin ji bo demeke kin li otêlê bimînin, hûn hewce ne zû dest bi lêgerîna 
xaniyekî bikin. Ji bo vê yekê, hûn dikarin li ser bazara Facebookê û malperên cihêreng ên înternetê 
bigihîjin reklamên malê. Hûn dikarin ji bo her budceyê tiştên malê yên maqûl bibînin.

Ji bo sîgorteya tenduristiyê (MSP an jî Karta Tenduristiyê), hûn dikarin bi heman 
belgeyan serî li randevûyek serhêl bidin.

Ji bo çûnûhatina nava bajêr, divê hûn ku qerta çûnûhatinê bikirin û pere lê bar bikin. 
Gelek sepanên mobîl hene ji bo bibe alîkar ku hûn cîhê xwe hêsantir bibînin, hûn 
dikarin wan bikar bînin.

Hûn dikarin malpera IFHP bikar bînin ji bo randevûya doktorê malbatê hildin. Hûn bi 
rêya vê malperê ve ji doktorê malbatê yê herî nêzîk ê navnîşana we re têne rêve kirin. 
Hûn dikarin li ser vê malperê ji bo muayeneya diranan û çavan jî randevû hildin. Ji bo 
hûn bikarîbin muayene bibin, hewceyî bi belge, navnîşan û jimareya têlefonê ya ku we 
ji IFHP wergirtiye heye.. 

Ji bo vekirina hesabek li bankeyê, divê hûn bi belgeyên pêwîst re serlêdan bikin. Li 
Kanadayê, banka bi pergaleke randevûyê dixebitin, ji bo hûn hesab vebikin divê hûn ji 
bankayê randevû hildin.
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Di çarçoveya projeya bi navê LINCê de, hikûmeta Kanadayê ji bo qursên ziman bêpere 
piştgirî dide. Piştî îmtîhana astdiyarkirinê ya ji bo qursa ziman, wê we bişînin dibistana 
ziman a herî nêzîkî we.

Pêdivî ye ku hûn derbarê pergala bacê ya Kanadayê de pir baldar bin. Bacek piçûk heye 
bi navê GSTê divê hûn vê bidin. Hûn vê bacê di dema pêvajoya qeydkirinê de piştî ku 
hûn têkevin welêt didin.

Piştî qeydkirina li ser înternetê, divê hûn vê bacê li navenda bacê bidin. 

Di lêgerîna kar de hikûmet û ofîsên kardîtinê piştgirî didin we.

 

2. Tecrûbeya Swîsreyê 

Dema ez nû çûm welatê sêyemîn, wan pêşî min şandin nexweşxaneyekî û hemî heqên 
pêvajoyê wan da. Muayeneyên tenduristiya çavan jî di nav vê bernameyê de cih digirin, 
lê ez hîn bûm ku mafê min ê girtina berçavkê heye û nîvê wê ji sîgorta dide û nîvê din jî 
ji min tê birîn. Paşê wan min xistin odeyeke suite lê hin malbat şandin kampan.

Swîsre mesrefên emlak û kirê dikin.

Kursên ziman belaş in. Beriya ku ez dest bi qursa ziman bikim, min xistin ezmûneke ji 
bo astdiyarkirinê û li gorî asta min arasteyî kursekê bûm.

Ger hûn bixwazin li Swîsreyê zanîngehê bidomînin an jî dest pê bikin, ew bi riya saziyan 
ji we re dibin alîkar, lê dîsa jî divê hûn têkevin ezmûneke astdiyarkirinê. Piştî derbasbûna 
ezmûnê, hûn dikarin serî li zanîngehê bidin.

- Ji bo xebatê, hewce ye hûn fêrî zimanê fransizî bibin. Di heman demê de ew 
bi we re ezmûnek jî çêdikin da ku ew karên we diyar kiriye dikarin bikin an na. Wek 
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mînak, heke we daxuyand ku hûn kuafor in, ew bi ezmûneke pîşeyî piştrast dikin. Piştî 
vê îmtîhanê destûra xebatê didin. Ez kuafor im û divê ez di wan îmtîhanan de derbas 
bibim û fêrî fransizî bibim. Ji xeynî van divê ez salekê tenê 285 frankî bidim dewletê.

3. Tecrûbeya USAyê

Heşt meh e ez li Amerîkayê dijîm. Dema we barkir Amerikayê hûn dikarin sponsorek 
ji UNHCRê re nîşan bidin. Dema ku ez diçûm min nasek xwe ragihand. Ger sponsorek 
we hebe,  Amerîka bi sponsorê we re û xebatkarek sereke (caseworker) têkîlî datîne. 
Dema ku hûn têkevin Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, sponsor û xebatkarê sereke 
di nav xwe de biryar didin ku werin pêşwaziya we bikin û kesê ku biryar li ser tê dayîn 
tê li balafirgehê pêşwaziya we dike. Piştî daketina balafirgehê, ger sponsorê we ji we re 
cîhek dîtibe, hûn dikarin li wir bimînin. Pişt re, sazî alîkariya we dikin ku hûn xaniyek 
bibînin. Lêbelê, heke sponsor cihê mayînê peyda nake, xebatkarê sereke ji we re xaniyek 
digire. Piştî ku ez hatim welêt, xebatkarê sereke pêşwazî li  min kir û agahdar kir. Wî 
75 dolar pere û 416 dolar çek da min. Ji bo salekê ji 400 heta 500 dolar alîkariya kirê 
dan min da ku malekê bigirim. Wan alîkariya depozîtoyê kir. Li cihê ku ez lê me, bajarê 
Austinê, ku li ser eyaleta Texasê ye, ji ber ku kirê biha bûn saziyê got ew nikarin tevahiya 
kirê bidin. Ji ber vê yekê min lêkolîn kir û xaniyek minasib dît. Piştî ku min xaniyek 
kirê kir, karmendê sereke min şand dêrekî û di tiştên malê de alîkariya min kirin. Ger 
we eşyayên xwe ji saziyên ku we şandibûnê hemû negirtibin, karmendê sereke dê were 
mala we kêmasiyên we tespît bike û ji we re bibe alîkar ku hûn tiştên malê temam bikin.

Ji bo çûnûhatinê qarteke otobusê didin we. 

Di nava hefteyek du heftan de qarta sîgortayê ji we re dişînin. 

Ew we arasteyî dezgeheke hikûmetê dikin û ji wê dezgehê jimareyek ewlehiya civakî 
digirin. Divê tenê hûn jimareya ewlehiya civakî bizanibin û tenê bi dezgehên hukûmetê 
re parve bikin.
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Kursên zimanê Îngilîzî belaş in. Ew ji bo dersên Îngilîzî bi we re dikevin têkiliyê û li 
gor asta zimanê we yê îngilîzî we dişînin dibistaneke ziman a li nêzîkî we. Ger hûn baş 
bi îngilîzî zanibin, hûn ji zanîngehê yan jî ji kolejeke perwerdehiya ziman digirin ji bo 
perwerdehiya xwe temam bikin.

Li her bajarî klînîkek ji bo penaber û kesên nûhatî hene. Ew bi we re têkilî datînin ku ji 
bo ji vê xizmetê sûd werbigirin. Pêşî muayene dikin paşê derzî li mirov dixin. Van hemî 
xizmetan belaş in. Sîgortaya tenduristiyê muayeneyên diranan û çavan nagire.

Bergiriya sîgortaya tenduristiyê dikare li gorî rewşa we biguhere. Mînak ji ber ku ez 
bi tenê dijîm, 8 mehan piştgiriya sîgortaya tenduristiyê ji min re hat dayîn. Ji bo hin 
malbatan, piştgirî wek salek an çardeh mehan dikare were dayîn.

Piştî ketina welêt, ji yekî zêdetir xebatkarên sereke dikarin bi we re têkilî deynin. Yek 
ji xebatkarên sereke tenê dikare ji aliyê kar ve bibe alîkar. Yek ji xebatkarên sereke yên 
karsaziyê li min geriya û li ser tecrûbeyên min ên kar û perwerdehiya min agahiyan girt. 
Piştî vê agahiyê, karmendê sereke alîkariya min kir ku ez cv amade bikim û min dest bi 
lêgerîna kar kir. Li gor tecrûbe û perwerdehiya xwe min li cîhekî dest bi kar kir.

Kesên ku dê werin vir, ji ber ku ziman nizanin bila aciz nebin. Gelek kes hene ku nû 
hatine welêt û bi ziman nizanin. Ger hûn zimanê welatê ku hûn lê hatine bicihkirin 
nizanîbin, xebatkarê sereke bi zimanê we yê zikmakî alîkariya we dike. Ger xebatkarê 
sereke zimanê we nizanîbe, hûn dikarin bi tercuman re biçin hevdîtinên kar. Ger hûn 
di hevdîtinên kar de werin pejirandin, hûn dikarin di roja yekem a xebata xwe de ji 
sîgortaya tenduristiyê û derfetên din sûd werbigirin.

Ger we ji bilî Amerîka li welatekî din xwendibe, ew belgeyên we qebûl nakin. Mînak, 
heke hûn kuafor bin, divê hûn li Amerîkayê ezmûnê derbas bikin. Piştî ku we sertîfîkaya 
xwe li Amerîkayê stend, hûn dikarin dest bi xebatê bikin. Ger we xwendina xwe ya 
zanîngehê li Îranê qedandibe, divê hûn belgeyên xwe bînin Amerîkayê. Piştî qedandina 
qursa îngilîzî, hûn dikarin biçin zanîngeh an jî kolejekî û ji wir bi çavdêrek re têkilî 
daynin da ku serlêdana wekheviyê bikin.
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4. Tecrûbeya Spanyayê

Di dema ketina min a welatê sêyem de, nûnerên Rêveberiya Koçberiyê ya Spanyayê 
û saziyên navneteweyî yên têkildarî koçberiyê hatin min pêşwazîkirin. Wan hinek 
belgeyan dan min. Di nav van belgeyan de belgeyek jî hebû ku destûra min a jiyîna 
mehekê li seranserê welêt nîşan dida hebû. Bi vê belgeyê rayedaran min birin bajarê 
ku ez ê lê bimînim. Li balafirgehê rayedarên komeleyan li bajarên cuda yên Spanyayê 
kar dikin hene. Rayedaran li gorî lîsteyên ku beriya niha amade kiribûn, kesên tên wan 
dibin bajarên ku dê lê bi cih bibin. Di ekîba ku hatin balefirgehê de psîkolog, hiqûqnas, 
xebatkarên civakî, teknîsyenên pîşeyî û teknîsyenên tenduristiyê hebûn.

Piştî bicîhkirina li Spanyayê, sîgortaya tenduristiyê ji aliyê dewletê ve tê çêkirin. Hûn 
dikarin xizmetê ji navendên tenduristiyê bigirin. Lêbelê, tedawiya diranan ji hêla vê 
sîgortaya tenduristiyê ve nayê dayîn.

Heger partnerê/a we li Tirkiyê be yan jî ji bilî Spanyayê li welatekî din be,  bi riya parêzerek 
danûstandinan ji bo gihiştina partnerê/a we di heyama 1-1,5 salan de têne kirin.

Dewlet ji bo penaberên li vir heta sal û nîv alikariya rûniştinê dide. Ev piştgirî bi du 
awayên cuda pêk tê. Di destpêkê de, alikariya rûniştinê ya 6-mehî tê kirin. Li gorî vê 
piştgiriyê, hûn hewce ne ku li cîhek ku ji hêla dewletê yan jî rêxistinên sivîl ve hatiye rêve 
kirin de bimînin. Di çarçoveya vê piştgiriya rûniştinê de, kesên ku li welatekî sêyem bi 
cih dibin, carinan li apartmanên 5-6 kesan û carinan jî li navendên 40 kesî ve têne bicîh 
kirin. Piştî vê heyama şeş mehan, hûn dikarin biçin cîhek nû yan jî li wir bimînin. 

Piştgiriya darayî ya mehê 375 Euro ji bo 1,5 salan tê dayîn, û ji bilî vê alîkariya kirê jî tê dayîn.

Di çarçoveya bicîhbûnê de we dişînin qurseke ziman û dema ku zanîna zimanê we 
digihîje astekê, we dişînin qursên nû.

Piştî perwerdehiya ziman, pisporek pîşeyî alîkarî dide we û rê nîşan dike ku hûn ê çawa kar bibînin.

Bê guman, zanîna îngilîzî ji bo têkîliyê girîng e, lê ji ber ku Spanî li Spanyayê zimanê 
fermî ye, divê hûn Spanî fêr bibin.
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Piştgiriya rûniştinê ya demdirêj û piştgiriya aboriyê bêtir li Almanya û Hollandayê 
têne peyda kirin. Lê li van welatan sîgortaya tenduristiyê ji aliyê dewletê ve nayê dayîn. 
Li Spanyayê, alîkariya ku ew didin we kêmtir e, lê hûn dikarin ji xizmetan bêtir sûd 
werbigirin. Her çend welatên wek Almanya û Îtalyayê alîkariyên aborî zêdetir bin jî, ji 
bo ku hûn ji mafên civakî sûd werbigirin, divê hûn pereyên zêde bidin.

Ez dixwazim pêşniyarekê ji bo hevalên ku li benda bicihbûna ji Tirkiyeyê bo welatekî 
sêyem in, bikim. Hevalên ku welatê wan ê sêyem ji niha ve diyar in, ji bo zûtir hînî 
zimanê welatê ku dê biçin bibin, dikarin biçin qursên ziman ên li Tirkiyê. Hûn çiqas 
zûtir dest bi hînbûna zimanekî bikin, baştir e. Berî ku hûn herin Spanya, Almanya an jî 
welatek din, fêrbûna zimanê wir dê tevkariyek pir girîng ji we re bike. Piştî ku sal û nîv 
piştgiriya hikûmetê bi dawî bû, hûn dikarin ji komele û saziyên cuda piştgirî bigirin. 
Lêbelê, ji bo gihîştina van piştgiriyan û yan jî saziyan dibe ku dem bigire. Dê ji we re 
çêtir be ku hûn ji zû ve dest bi jiyana karsaziya xwe bikin ne ku piştgirî bistînin.

Ji bo kesên ku li welatek sêyem bi cih bûne, hûn dikarin li Spanyayê bigihîjin piştgiriya psîkolojîk 
a belaş. Şîreta min ji bo kesên ku bi cih bûne ev e ku piştî hatina vir vê xizmetê bikar bînin.

5. Tecrûbeya Awistralyayê 

Min nikarî tiştên giran bi xwe re bibim ji ber ku firîna ber bi Awistralyayê ve biveguhêzî 
bû. Dema ku ez gihîştim bajarê Vîctorîayê, peywirdarê AMESê8 li balafirgehê pêşwaziya 
min kir. Li her bajarekî, rayedarên saziyên cuda dikarin werin pêşwazî we. Min birin 
xaniyek demkî û min ji bo wê tu pere neda. Nêzî mehekê ez li vir mam. Cihê ku hûn lê bi 
cih dibin ji hêla rayedaran ve tê diyarkirin. Dikarin we li jûreyeke yan jî li apartmanekê 
jî bi cîh bikin. Piştî ku hatim bicihkirin, ji aliyê xebatkaran ve xeteke telefonê dan min. 
Roja din tercumanek bi min re hat ku ji bo hesabek bankê vekin û ji saziyeke bi navê 
Centrelinkê9 li min geriyan. Ev sazî agahdarî dide we ku hûn dikarin kengî karekî peyda 
bikin û kengî serlêdana ji bo kar bikin.

8  AMES Awistralya rêxistinek e xwedî dîrokek 60-salî ye ku alîkariya koçber û penaberên nû hatine ku li 
Victoria bi cih dibin dike. Ji bo bêhtir agahdariyan: https://www.ames.net.au
9  Centrelink, Pergala karûbarên serhêl a hukûmeta Awistralyayê https://www.servicesaustralia.gov.au/
centrelink?context=1
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Hûn dikarin mehê du caran ji Centrelinkê alîkarî hildin. Ger hûn kesek tenê bin an ji 
bi partnera/ê xwe re dijîn, hûn dikarin mehê ji 1200 heta 1500 dolaran sûd werbigirin.

Ew piştgiriya danûstendinê dikin. Mînak, ji bo ez hewcedariyên xwe bibînim kupon 
dan min.

Centrelink ji we re dibe alîkar ku hûn li gorî jêhatîbûn û tecrûbeyên xwe li karekî 
bigerin. Ev sazî alîkarî dike kodek ji bo hûn hildin û bi vê hûn ji xizmetên tenduristiyê 
sûd werbigirin.

Kirêkirina xaniyan li Awistralyayê dibe ku hinek dijwar be. Ji ber sepaneke mecbûrî ya 
wekî krediyê kirêkirina xaniyan heye. Lêbelê, saziyek din alîkariya min kir ku ez kredî 
hildim. Wan alîkariya min kir xaniyên ku ez bikarîbim kirê bikim bibînim. Girîng e ku 
hûn bilez bin û serîlêdanên mobîl ên pêwîst daxînin da ku hûn zûtir xaniyek bibînin. Ji 
ber ku divê hûn herin li xaniyan binêrin û dema hûn digihîjin vir jî zehmet e ku meriv 
malek peyda bike.

Hûn dikarin bêpere beşdarî qursên ziman, pîşeyî û hobîyan bibin. Ji bo hûn di van 
qursan de werin pejirandin hewce nake tecrûbeyek an dîplomayek we hebe.

Piştî ku min malek dît û peyman îmze kir, diviyabû biçim saziyeke bi navê AMESê. Vê 
saziyê alîkariya min kir ku ez tiştên malê di du-sê rojan de temam bikim. Ger tevahiya 
dahata we di salekê de ji 18,000 $ kêmtir be, hûn dikarin bacê nedin dewletê. Kesên 
rayedar gotin ku heke hûn bêtir qezenc bikin ew ê ji we re bibin alîkar ku hûn bacê bidin.

Ji bo wergirtina xwendina zanîngehê pêdivî ye ku meriv hin pûanan bi dest xistibe û ger 
dîplomaya we hebe, sazî alîkariya temînkirina ji bo wekheviya diplomayê dike.

Saziyek ji bo peydakirina kar bi min re têkilî danî û bi rêkûpêk rewşa karê min şopand. 
Dema ku daxwazek wekî karkirina li xwaringehekê, garsontî yan şeftî hebe, hûn pir 
xweş têne pêşwazî kirin.
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Hemû maf û mekanîzmayên giliyê ji we re yek bi yek tên ravekirin. Di van pîşesaziyan 
de ji bo saetekê destheqa herî kêm 25 dolar e, û rojane 8 saet xebat dibe têrî bike ku 
mirov li Awistralyayê bijî.

Kesên xwedî perwerdeya pîşeyî dikarin di şert û mercên baştir de bixebitin.

Nîşe: Ev agahî ji bo bajarê Victoriayê derbas dibin..



Ev xebat ji aliyê Nûnertiya Tirkiyê ya Heinrich Böll Stift ungê ve hatiye piştgirîkirin.
Berpirsiyariya naverokê bi tevahî girêdayî Komeleya HEVÎ LGBTÎ+ ye. Ev Lêkolîn 

ramanên Heinrich Böll Stift unga ku Nûnertiya Turkiyê ye nîşan nade.


