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GİRİŞ 

Göç ve sığınmacılar bugün Avrupa için büyük bir zorluk oluşturur. Göçmenlerin ve 

mülteci akışlarının entegrasyonu, Avrupa çapında canlı tartışmaların konusu haline geldi. 

"MIGRANTECH: göçmenlerin ve mültecilerin öğrenimi ve istihdamı için bir sıçrama tahtası 

olarak dijital kuluçka" projesi, göçmenlere ve/veya mültecilere karşı ayrımcılıkla 

mücadeleye katkıda bulunur; toplum ile göçmen ve/veya mülteci toplulukları arasında bir 

arada yaşamayı teşvik etmek; ve eğitim ve öğretimi sosyal uyum ve entegrasyon süreçlerinin 

desteklenmesinde kilit bir unsur olarak üstlenmek; göçmenler ve mültecilerle çalışan 

profesyonellere sosyo-profesyonel katılımlarını kolaylaştırmak için kişiye özel e-öğrenme 

araçları ve yöntemleri sağlamak; işletmeler ve işverenler/şirketler tarafından aranan en uygun 

bilgi, tutum ve temel yeterliliklere yönelik ihtiyaçları anlamak ve belirlemek amaçları 

arasındadır. Buna ek olarak, MIGRANTECH eğitimcilerin ve profesyonellerin bilgilerini 

genişletmelerine ve uyarlamalarına ve hedef kitlelerini işgücü piyasasına daha yakın hale 

getirmek için beceriler geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu amaçlara, işgücü piyasası 

için önemli olarak tanımlanan temel yetkinliklere göre bir eğitim yolu (40 e-modül) şeklinde 

bir kitin geliştirilmesi yoluyla ulaşılacaktır. 

Avrupa Birliği Konseyi'nin Tavsiyesi (2006/962/EC), Ciuhureanu, Gorski & Balteş'in 

(2011) Rumen öğrenciler, öğretmenler, işverenler ve kuruluş temsilcileriyle yaptığı 

araştırmaya uygun olarak, temel yetkinlikleri “harekete geçme ve Belirlenmiş, anlamlı ve 

bilgilendirilmiş bir bağlamda bilgi, tutum ve kişisel prosedürlerin seferber edilmesi ve 

birleştirilmesi yoluyla çeşitli durumlarda uygun şekilde tepki verir. Genellikle, bir kişinin, 

çalışma faaliyetlerini belirtilen kalite standardında gerçekleştirmek için kişisel ve mesleki 

değerleri gösteren bilgi, beceri ve belirli tutumları kullanma ve birleştirme yeteneğiyle 

bütünleştirildiği anlaşılır”. Bu belgeye göre, temel yeterliliklerin listesi şunları içerir: 

Ana dilde iletişim - kavramları, düşünceleri, duyguları, gerçekleri ve görüşleri hem sözlü 

hem de yazılı olarak (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade etme ve yorumlama ve 

dilsel olarak uygun ve yaratıcı bir şekilde etkileşim kurma yeteneğini temsil eder.  
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Yabancı dillerde iletişim- genellikle resmi dilde temel iletişim yeteneklerini paylaşır: 

bu, kavramları, düşünceleri, duyguları, gerçekleri ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı olarak 

(dinleme, konuşma, konuşma, konuşma) anlama, ifade etme ve yorumlama yeteneğine 

dayanır. Arabuluculuk, kültürlerarası anlayış gibi beceriler gerektirir. Bireyin ileri düzeyde 

bilgisi 4 boyut (dinleme, konuşma, okuma, yazma) arasında ve farklı diller arasında, bireyin 

geldiği sosyal ve kültürel çevreye, çevreye, ihtiyaçlarına ve/veya ilgi alanlarına göre değişir. 

Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojideki temel beceriler- Matematiksel 

yeterlilik, bir dizi günlük problem problemini çözmek amacıyla matematiksel düşünmeyi 

geliştirme ve uygulama yeteneğidir. Temel matematiksel unsurlarla çalışma ile ilgili 

yetkinlikleri geliştirme girişiminde, bilginin yanı sıra sürecin kendisine, aktiviteye de 

odaklanılmalıdır. Çeşitli derecelerde, matematiksel düşünme türlerini (mantıksal ve uzamsal 

düşünme) ve sunum yollarını (formüller, modeller, yapılar, grafikler, çizelgeler) kullanma 

yeteneği ve istekliliğini içerir. Temel matematik becerileri, daha başarılı bir işyerine yol 

açabilecek eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini uygulamada daha iyi hale 

getirerek bir çalışana büyük ölçüde fayda sağlayabilir. Bilimde yeterlilik, doğal dünyayı 

açıklamak, soruları belirlemek ve kanıtlara dayalı sonuçlar çıkarmak amacıyla bir dizi bilgi 

ve metodolojiyi kullanma yeteneği ve isteğini ifade eder. Teknolojideki yeterlilik, bu bilgi 

ve metodolojilerin insan ihtiyaçlarına veya arzularına bir cevap olarak uygulanması olarak 

kabul edilir. 

Dijital ve bilgisayar becerileri - Dijital okuryazarlık, bilgi toplumu teknolojilerinin 

(BTT) iş, eğlence ve iletişim dünyasında güvenli ve kritik kullanımını içerir. Bu beceriler, 

mantıklı ve eleştirel düşünme yeteneği, bilgi yönetiminde yüksek yeterlilik ve iyi iletişim 

becerileri ile ilgilidir. En temel BTT becerileri, bilgiyi elde etmek, değerlendirmek, 

depolamak, üretmek, sunmak ve değiş tokuş etmek için multimedya teknolojisinin 

kullanımını ve İnternet üzerinden iletişim kurarak ağlarda yer almayı içerir. 

Öğrenme yeteneği, adaptasyon ve özerklik- hem bireysel hem de grup içinde etkin bir 

zaman ve bilgi yönetimi yoluyla kendi öğrenmenizi organize etme, öğrenmeyi sürdürme ve 

öğrenmede sebat etme yeteneğini temsil eder. Bu yetenek, başarılı bir şekilde öğrenmek için 
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mevcut fırsatları ve engellerin üstesinden gelme yeteneğini belirleyerek kendi kendine 

öğrenme süreçlerinin ve ihtiyaçlarının farkındalığını içerir. Yeni bilgi ve becerilerin 

edinilmesini, üretilmesini ve özümsenmesini ve ayrıca danışmanlığın kullanımını içerir. 

Kişilerarası, kültürlerarası, sosyal ve sivil yetkinlikler- Bu kategori kişisel, kişilerarası 

ve kültürlerarası yetkinlikleri içerir. Bireye sosyal hayata, çalışma alanına ve gerektiğinde 

çatışmaları çözme olanağı sunan geniş bir şirket çeşitliliğine katılma fırsatı vermek için her 

türlü etkileşim önemlidir. Yurttaşlık yetkinlikleri, bireyi, sosyal ve politik kavram ve yapılar 

bilgisine ve demokratik ve aktif katılım taahhüdüne dayalı olarak sivil yaşama aktif olarak 

katılmaya uygun şekilde donatır. 

Girişimcilik ve inisiyatif- Bu yetkinlikler, bireyin fikirleri uygulamaya koyma becerisini 

ifade eder: yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma ve hedeflere ulaşmak amacıyla projeleri 

planlama ve yönetme becerisi. Bu, bireylere yalnızca günlük yaşamlarında değil, iş yerinde 

de yardımcı olur, işlerinin bağlamından haberdar olmalarını sağlar, fırsatlardan 

yararlanmalarını sağlar. Aynı zamanda, sosyal veya ticari faaliyetlerde bulunanlar veya bu 

faaliyetlerde yer alanlar için gerekli olan daha spesifik becerilerin temelini de temsil eder. Bu 

yeterlilik, etik değerlerin farkındalığını içermeli ve iyi yönetişimi teşvik etmelidir. 

Kültürel İfade- Müzik, sanatsal yorumlama, edebiyat, görsel sanatlar dahil olmak üzere 

çeşitli yollarla fikirlerin, deneyimlerin ve duyguların yaratıcı ifadesinin öneminin takdir 

edilmesini temsil eder. 

İletişim becerileri- Başkalarıyla etkili bir şekilde fikir alışverişinde bulunma yeteneğini 

temsil eder. Dikkatli dinleme, konuşma ve okuma içerir. 

Bellek - Bellek, bilgi almak, depolamak, saklamak ve daha sonra bilgi almak için 

kullanılan süreçleri ifade eder. Bellekte yer alan üç ana süreç vardır: kodlama, depolama ve 

geri alma. Bu, insanların bilgileri kısa bir süre için saklamasına ve görevleri tamamlamak, 

sorunları çözmek ve soruları yanıtlamak gibi eylemlerde bulunmak için bu bilgileri manipüle 

etmesine olanak tanır. İnsan hafızası, daha önce öğrenilmiş veya deneyimlenmiş bilgileri 

kurtarma yeteneğiyle de ilgilidir. Bu yetkinlik işyerinde son derece değerli olabilir, çünkü bir 
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göreve odaklanmanıza, dikkatinizin dağılmasını engellemeye ve etrafınızda olup bitenler 

hakkında sizi güncel ve farkında tutmaya yardımcı olur. 

Problem Çözme – Hedef odaklı düşünme anlamına gelir ve rutin çözümlerin olmadığı 

durumlarda harekete geçmenizi sağlar. 

Ayrıntılara dikkat - Ayrıntılara dikkat, çabalarınızı görevleri hassas bir şekilde yerine 

getirmeye yönlendirme yeteneği anlamına gelir. Böyle bir yeteneği geliştirmek, yaptığınız 

işte daha etkili olmanızı sağlar, üretkenliğinizi artırır ve hata olasılığını en aza indirir. 

Ayrıntılara dikkat etmek genellikle işin kalitesinin artmasıyla ilişkilidir, bu nedenle iş 

yerindeki hedeflerinize katkıda bulunacak çok şey olan bir beceridir. 

Kendi hatalarını fark etme yeteneği - bu, mevcut duruma bakma cesaretine sahip 

olmak, hata ortaya çıktığında onu tanımak ve doğru olanı yapmak anlamına gelir. 

Zaman yönetimi, dakiklik, kesinlik ve doğruluk - Mevcut zamanı verimli kullanarak 

bir görevin yerine getirilmesinde düzenlilik, titizlik. 

Eleştirel Düşünme - Eleştirel analiz, bağımsız düşünme, bağlama, merkezden uzaklaşma 

ve mesafe koyma dahil olmak üzere bir dizi bilişsel yetenektir. 

Stres Yönetimi- Bu yeterlilik, stresle başa çıkma ve stresli duruma neden olan şeylere 

sağlıklı tepkiler geliştirme yeteneği olarak tanımlanır. Sınırlar oluşturmak, dürüst beklentiler 

geliştirmek veya kişilerarası çatışma durumlarında nasıl davranılacağını öğrenmek, stresle 

başa çıkmanın bazı kilit noktalarıdır. Başa çıkma becerilerinin eksikliği, kaygı ile ilgili 

zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Öte yandan, iyi ve gelişmiş başa çıkma 

becerileri, çalışanın işyerinde büyük ölçüde takdir edilen herhangi bir engelle yüzleşmesini 

sağlayacaktır. 

Mantıksal akıl yürütme- Bir bireyin disiplinli bir şekilde düşünme veya düşüncelerini 

gerçeklere ve kanıtlara dayandırma yeteneğidir. Mantıksal düşünme becerileri, bir çözüm 

bulmak için bir sorunu analiz ederken mantığı kişinin düşünme sürecine dahil etmesi 

anlamına gelir. Örneğin, mevcut tüm seçenekleri tartarak, gerçekleri ve rakamları kullanarak 
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ve artı ve eksilere dayalı önemli kararlar vererek aşamalı bir analiz gerektirirler ve içerirler. 

Bu tür bilgi işleme, karar vermede olduğu kadar yaratıcılıkta da yardımcı olduğu için 

herhangi bir işyeri ortamında faydalı ve sağlıklı olabilir. 

Mekansal Yönelme – Mekansal farkındalık / oryantasyon, çevrenizdeki çevreyi anlama 

ve onunla etkileşim kurma yeteneğidir. Bu, insanların engellere çarpmadan hareket 

etmelerini ve nesnelerle düzgün bir şekilde uzanıp etkileşim kurmalarını sağlar. Bu yetkinlik, 

kişisel alanın korunması gibi sosyal işlevleri etkilediği için sosyal bağlamlarda önemli 

olabilir. Ayrıca işyerinde bilgi alışverişi için çok önemli yetenekler olan okuma ve yazmada 

da gereklidir. 

Stratejik Planlama - Etkili stratejik planlama uygulama yeteneği, odaklanma sağlar ve 

daha iyi kararlar alınmasını sağlar. Bu, zaman yönetimine dayalı küçük gerçekçi hedefler 

belirleyerek, mevcut performansı önceliklendirerek ve analiz ederek elde edilir. Bu yetkinlik, 

hedeflerin belirlenmesine yardımcı olma, hangi eylemlerin yapılması gerektiğine karar 

verme ve bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olma becerisini içerir. 

 

E-modülleri, göçmenleri ve mültecileri sonraki IO'larda işgücü entegrasyonunda 

destekleyecek şekilde yapılandırmak için, öncelikle onların gerçekliğinin bağlamını anlamak 

önemlidir. Bunu akılda tutarak, aşağıdaki rapor iki ayrı araştırma görevinin sonuçlarının bir 

derlemesidir. İlk olarak, tüm ortak-Kuruluşlardan bir masaüstü araştırmasından elde edilen 

bilgiler sunulacaktır. Göçmen ve mültecilerin önündeki temel engellere ilişkin bazı başlıklar; 

sosyodemografik bilgileri; entegrasyon için destekleyiciler ve destekleyiciler; bu hedef grubu 

işe almaya daha yatkın iş sektörleri; ve diğerleri kapsanacaktır. Bu raporun ikinci bölümü, 

MIGRANTECH projesinin araştırma çalışmasından elde edilen bulguları kapsayacaktır. Bir 

sonraki IO'ların gelişimi için uyarlanacak olan işgücü piyasasında değer verilen yetkinlikler 

ile ilgili bazı sonuçları içerecektir. 
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KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMALAR 

Göçmenler için iş sektörleri 

(Hangi faaliyet sektörlerinin göçmenleri, mültecileri ve sığınmacıları işe alma olasılığı 

daha yüksektir?) 

BELÇIKA 

Belçika'da - mülteci statüsü almadan önce ve dört yıl sonra (aktif kariyer ve aşamalı 

olarak aktif kariyer) faaliyet sektörleri hakkındaki CSE raporuna göre (N = 642) - mülteci 

statüsünü almadan önce, azalan sırayla: 1. Çiftçilik, açık ara ; 2. Hizmetler, gayrimenkul, 

özel faaliyetler; 3. Konaklama, restoranlar, ticaret; 4. Sağlık, sosyal ve toplum hizmetleri; 5. 

Sanayi; 6. Ulaştırma ve iletişim; 7. İnşaat; 8. Kamu yönetimi. 

Mülteci statüsü kazandıktan dört yıl sonra, azalan sırada: 1. Konaklama, Restoranlar, 

Ticaret; 2. Hizmetler, gayrimenkul, özel faaliyetler; 3. Kamu yönetimi; 4. Sağlık, sosyal ve 

toplum hizmetleri; 5. Sanayi; 6. Ulaştırma ve iletişim; 7. Tarım; 8. İnşaat. 

 

FRANSA 

Fransa'da çalışan göçmenler çoğunlukla “mavi yakalı” işçiler (%32) ve çalışanlardır 

(%29). Ara mesleklerde anadili Fransızca'dan daha az bulunurlar ve aynı zamanda daha 

yüksek entelektüel mesleklerde bulunurlar. Bununla birlikte, zanaatkarlar, esnaflar ve iş 

liderleri arasında daha fazla temsil edilirler. Göçmen işgücünün büyük bir kısmı, "baskı 

altında" olduğu söylenen, işgücü sıkıntısının ve yerli nüfustan işe almanın zorluklarının 

olduğu bazı sektörlerde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, bu zorlukların üstesinden gelmek için 

göçmen işgücünün kullanılması esastır (Leh, 2018). Bu sektörlerin listesi zaman zaman 

değişmektedir ve Fransız kamu istihdam kurumu Pôle Emploi tarafından yürütülen yıllık 

“İşgücü İhtiyaçları” araştırması iyi bir göstergedir. 

Konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, mülteci ve göçmenlerin ağırlıklı olarak inşaat 

ve bayındırlık sektörlerinde, konaklama ve yemek hizmetlerinde çalıştığını göstermektedir. 
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Ardından temizlik ve güvenlik hizmetleri, kişisel hizmetler, ticaret ve perakende, BT ve 

ulaşım gelir. 

Mültecilerin ve göçmenlerin işgücü piyasasındaki durumu, güçlü bir cinsiyet ayrımcılığı 

ile karakterize edilmektedir (Jolly, Lainé & Breem, 2012). Göçmen erkekler inşaat ve 

bayındırlık işlerinde açıkça fazla temsil ediliyorlar: yaklaşık %30'u orada çalışıyor. 

Gerçekten de inşaat sektörü özellikle göçmen işçilere açıktır: işe alım kriterleri oldukça 

esnektir ve adayların motivasyonu genellikle Fransızca veya nitelik seviyelerine üstün gelir. 

INSEE'ye göre, erkekler de vasıflı ve vasıfsız tekstil ve deri işlerinde aşırı temsil ediliyor. 

Göçmen kadınlar ise kişisel hizmetler sektöründe oldukça yer almaktadır. İçişleri 

Bakanlığı'na göre, ev işçileri, ev yardımları ve temizlikçilerin işlerinin %10'undan fazlasını 

işgal ediyorlar. Bu yoğunlaşma, sektörün geleneksel kadınlaşması, işçi bulmadaki güçlükleri 

ve bu mesleklerde çalışmak için gereken niteliklerin düşüklüğü ile açıklanabilir. 

Ancak, bazı sektörel uzmanlıkların göçmen kadın ve erkekler arasında, özellikle tekstil, 

konaklama ve yemek hizmetleri, temizlik ve güvenlik görevlisi faaliyetleri arasında 

paylaşıldığı görülmektedir. 

Geleneksel olarak göçmenler ve mülteciler için daha erişilebilir olan bu sektörler, onlara 

profesyonel entegrasyon için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda onları yalnızca zor, 

düşük ücretli ve yetersiz tanınan işlere yönlendirerek güvencesiz bir durumda tutmaya 

katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, bu sektörel yoğunlaşma, özellikle göçmenlerin diploma 

seviyelerindeki artış, diğer sektörlerdeki (sağlık, bilişim) işgücü kıtlıkları ve dijital sektör 

veya sosyal ekonomi gibi yeni sektörlerin gelişmesi nedeniyle zamanla azalma eğilimindedir. 

(Jolly, Laine & Breem, 2012). 

 

PORTEKIZ 

Portekiz'de yabancı işçiler, daha az akademik gereklilik olan işlerde meslek gruplarında 

temsil edilmektedir. Orta-yüksek niteliklere sahip yabancıların sayısındaki artış ve temel 
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eğitimin ilk aşamasına eşit veya daha düşük niteliklere sahip yabancı işçi sayısında bir azalma 

ile, işgücü piyasasına entegrasyonları, niteliklerini mutlaka yansıtmaz. Göçmenler bazı iş 

sektörlerinde diğerlerinden daha kolay bulunur. “Fiziksel” işlerin yanı sıra çok fazla teknik 

yeterlilik veya akademik nitelik gerektirmeyen işlerin göçmenleri daha kolay işe aldığı 

görülmüştür. 

Göçmen işçilerin işe alınması "taşınamaz" (taşınamaz) işlerde gerçekleşir: göçmenler 

inşaat gibi kol emeği sektörlerine ve ev içi hizmet ve temizlik, çocuk bakımı ve yaşlı bakımı, 

sağlık hizmetleri ve ticaret, oteller dahil olmak üzere çeşitli hizmet segmentlerine yönelirler. 

Bu segmentlerden bazıları kadın emeğiyle ilişkilidir ve bu da göç akışlarının artan 

feminizasyonunu açıklamaktadır (Peixoto, 2008). 

2016 verileri, çalışan tüm yabancıların %50'sinden fazlasının işgücünün en düşük üç 

seviyesinde çalıştığını göstermektedir (Portekiz'in profesyonel meslek grupları 

sınıflandırmasına göre - GP). Bu seviyeler, vasıfsız bir kuvvetten (GP9) imalat, inşaat ve 

zanaatkarlardaki vasıflı işçilere kadar uzanır (GP7; Oliveira & Gomes, 2018). Buna karşılık, 

yabancı işçiler üst düzey meslek gruplarında yetersiz temsil edilmektedir: 2016 yılında, 

meslek grupları 1 (yöneticiler) ve 2 (bilimsel faaliyetlerde uzman kişiler) yabancı işçilerin 

yalnızca %7,1'inde yoğunlaşmıştır; Portekizli işçiler Yabancıların kabul edilmeye daha 

yatkın olduğu bazı işler şunlardır: İdari ve destek hizmet faaliyetleri (%21,4); Konaklama, 

Restoran ve Benzeri Hizmetler (%20,2) ve Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt ve 

motosiklet tamiri (%12,6). 

 

TÜRKIYE 

Göçmen ve mültecilerin ekonomik faaliyetleri ve meslekleri, kayıt dışı çalışma 

düzenlemeleri ile belirlenmektedir. Bu nedenle, tarihsel olarak yüksek kayıt dışılık oranları 

sergileyen ticaret, inşaat ve imalat gibi sektörler, göçmen emeğin ana alıcıları haline geldi. 

Toplamda, bu üç sektör mülteci işçilerin (Türkiye'deki göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan) 

%79,1'ini oluşturmaktadır. Ancak bu sektörlerden biri istihdam açısından öne çıkıyor: 
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Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörleri (TCLF) neredeyse her üç Suriyeliden birine iş 

sağlıyor. Bu sektörün göçmen işgücüne bağlılığının ardındaki nedenler, işverenlerin -çoğu 

göçmeni kayıt dışı olarak işe alarak ne kadar para tasarrufu sağladığına ilişkin bir 

değerlendirmeyle birlikte Bölüm 3.1'de yorumlanmıştır. Bu faaliyetlere ek olarak, mülteci ve 

göçmenlerin nispeten yüksek bir kısmı, 'diğer hizmetler' adı verilen bir kara kutuda 

çalışmaktadır. Uygulamada, 2 haneli düzeyde ISCO ve ISIC kodlarının birleştirilmiş analizi, 

bu hizmetlerin -çoğunlukla- kişisel eşyaların onarımına ve giyim faaliyetlerine atıfta 

bulunduğuna dair bazı bulgulara ışık tutmamızı sağlar (ikincisi mesleki anlamda hazır giyim 

işçileridir, ancak ekonomik faaliyet açısından) araç ve ev temizlikçilerinin yanı sıra 

muhtemelen bazı atık toplayıcılar/hurda toplayıcılar yer almaktadır (Caro, 2020). 

 

Ortak ülkede göç 

(Ülkenizde son 5 yılda AB üyesi olmayan göçmenlerin (göçmenler, mülteciler ve 

sığınmacılar) sayısı nasıl değişti?) 

BELÇIKA 

Belçika'da 2019 yılında net göç 55.031 kişiydi ve bu Belçika'da yerleşik nüfustaki artışın 

%90'ından fazlasını temsil ediyor. 2018'de 50.180 kişiydi ve bu, Belçika'daki yerleşik 

nüfustaki artışın %80'inden fazlasıdır. Belçika'daki yabancı uyrukluların sayısı 2000'de 

897.110'dan (veya Belçika'da yerleşik nüfusun %9'u) 2019'da 1.391.425'e (veya Belçika'da 

yerleşik nüfusun %12'si) yükseldi. 01/01/2020 tarihinde, Belçika nüfusu şu şekilde 

oluşmuştur: %67,9'u Belçika kökenli Belçikalılar, %19,7'si yabancı kökenli Belçikalılar ve 

%12,4'ü Belçikalı olmayanlardır. 2011 yılında bu oranlar sırasıyla %74,3, %15,5 ve 

%10,2'dir. (Statbel) 

 

FRANSA 

Fransa'da 2015 ve 2019 yılları arasında OFPRA'ya (Fransızca Mültecileri ve Vatansız 

Kişileri Koruma Dairesi) yapılan sığınma başvurularının sayısı %66 artarak 79.900'den 
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132.800'e yükseldi. Ayrıca, sağlanan koruma sayısı %74 artarak 26.700'den 46.200'e 

yükseldi. Bu rakamlar 2014'ten bu yana istikrarlı bir şekilde artarken, 2020'deki sağlık 

krizinden büyük ölçüde etkilendi: 95.600 sığınma başvurusu yapıldı, 2019'a göre %28'lik bir 

düşüş ve 33.000 koruma sağlandı (-%28). Daha küresel olarak, (ekonomik, ailevi veya insani 

nedenlerle) verilen ilk oturma izinlerinin sayısı 2016'da 156.700'den 2019'da %19'luk bir 

artışla 187.070'e yükseldi. 2020 yılı, 2019'a göre %20'lik bir düşüş yaşadı. 

 

PORTEKIZ 

2018 Yıllık İstatistik Raporuna göre (Oliveira & Gomes, 2018) - Avrupa Birliği ülkeleri 

(EU28) arasında Portekiz, toplam ikamet edenlerin sadece %4,1'i ile en düşük yabancı-

yerleşik yüzdesine sahiptir. Bununla birlikte, 2015 yılında 388.000 kişiden 2019'da yaklaşık 

600.000 kişiye değişen yabancı uyrukluların sayısı son 5 yılda sürekli olarak artmaktadır. 

2019'da, ağırlıklı olarak Asya vatandaşlarına 183 mülteci statüsü (2018'de 286) verilmiştir. 

ülkeler. Aynı yıl, 113'ü rendelenmiş ikincil koruma ikamet izni (2018'de 405), yine 

çoğunlukla Asya ülkeleri vatandaşlarına verilmiştir (Machado ve diğerleri, 2020). 

 

TÜRKIYE 

Türkiye'de, Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 milyona 

ulaştı ve bunların yüzde 90'ından fazlası Suriyeli ve kendi ülkelerinde devam eden çatışmalar 

sonucunda Türkiye'ye geldi. 3,6 milyon Suriyeli, sığınma, uluslararası koruma veya mülteci 

statüsü arayan farklı milletlerden oluşan diğer göçmenlerle birlikte Türkiye'de Geçici 

Koruma için kayıt yaptırdı. Türkiye, 2015'teki Akdeniz Krizinin de merkezindeydi. 

Türkiye'den Yunanistan'a gelen göçmenlerin sayısı, 2015'teki 850.000'in üzerindeki zirveden 

bu yana son iki yılda düşüşle 2017'de 186.786'ya düşmüş olsa da, rakamlar önemli olmaya 

devam ediyor. Halihazırda 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeli ve 330.000'e yakını 

diğer milletlerden mülteci ve sığınmacılardır. Diğer milliyetler Irak, Türkmen, Afgan ve 

İranlıdır. (Uluslararası Göç İstatistikleri, 2019). Türkiye'deki mültecilerin yüzde 98'inden 

fazlası ev sahibi toplulukta ve %2'den azı Geçici Barınma Merkezlerinde yaşıyor (UNHCR, 
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2020). 31 Mart 2021 itibarıyla Türkiye'de geçici koruma sağlanan kayıtlı Suriyeli sayısı bir 

önceki aya göre 9 bin 421 artarak toplam 3 milyon 665 bin 946 kişiye ulaştı. Bu kişilerin 1 

milyon 737 bin 502'sini (%47,4) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası toplam 

çocuk ve kadın sayısı 2 milyon 596 bin 643 kişidir. Mülteci ve göçmen nüfusun yüzde 

doksanını Suriyeliler oluşturmaktadır. 

 

(Ülkenizdeki göçmenlerin (göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar) ana yaş aralığı nedir? 

Ve hangi ülkelerden geliyorlar?) 

BELÇIKA 

Belçika'daki yabancı uyruklu göçmenlerin nüfusu göçmenlerden daha genç. Göçmenlerin 

yaş yapısının göçmenlerinkiyle örtüşmesi: 

• 26 yaşına kadar göçmenler, göçmenlerden daha yüksek bir orana sahiptir. 27 yaşından 

itibaren bu eğilim tersine döner ve bu yaşlardaki göçmenlerin oranı göçmenlere göre daha 

yüksektir. Bu aynı zamanda göçmenler için 29 ve göçmenler için 33 olan ortalama yaştaki 

bir değişime de yansımaktadır; 

• Emeklilikle ilgili göçün, özellikle göç açısından, yeterince temsil edilmediği 

görülmektedir. Göçe gelince, 65 yaşında hafif bir artış, ardından düşüş eğilimi var. 

Başlıca Menşe Ülkeleri: Romanya (20.930); Fransa (14.069); Hollanda (9.446); İtalya 

(6.825); Fas (5.654); Polonya (5.603); Bulgaristan (5.358); İspanya (5.202); Hindistan 

(4.116); Portekiz (3.985); Afganistan (3.228); Suriye (3.221); Almanya (3.050); Türkiye 

(2.525); Amerika Birleşik Devletleri (2.507); Diğerleri: 46.232 

 

FRANSA 

Ulusal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (Ined), bir yıl veya daha uzun süreli ilk oturma izni 

alan üçüncü ülke vatandaşlarının %64'ünün 2018'de 18 ila 34 yaşları arasında olduğunu 
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tahmin ediyor. 2018. %45'i 29 yaş altı ve %50'si 30-49 yaş arası (DARES, 2018). Son 

yıllarda, ilk sığınma başvuruları ağırlıklı olarak Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Gine, 

Türkiye, Gürcistan, Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Haiti'den gelmektedir (İçişleri Bakanlığı, 

2021). 

 

PORTEKIZ 

AB dışından Portekiz'de yaşayan yabancılarla ilgili veri olmamasına rağmen, ulusal 

istatistik raporları Portekiz'deki tüm yabancıların büyük bir yüzdesinin Brezilya, Afrika, 

Asya ve AB dışı ülkelerden insanları temsil ettiğini göstermektedir (Machado ve diğerleri, 

2020). 2020 verileri, Portekiz'deki yabancıların %81'inin AB dışı bir ikamet ülkesinden 

geldiğini bildirdiğini (INE, 2020), bunların “çalışma” yaş aralığında (20-59 yaş) olduğunu 

gösterdi (Machado ve ark., 2020). 

 

TÜRKIYE 

Mülteci gençler: Türkiye'de 1,4 milyona yakın mülteci 15 yaşın altında ve 800.000'den 

fazlası 15 ila 24 yaşları arasında (UNHCR, 2019). Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş 

aralığında 748.513 kişi bulunmaktadır. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısına oranı 

%20,4'tür (Türkiye'deki Suriyeli sayısı, 2021); 1159.174 25-49 ve 236.952 50-75+ 

arasındadır. Ortalama: Tabloya göre kayıtlı Suriyelilerin yaşı 22,2'dir. 

 

Entegrasyon destekçileri (profesyonel entegrasyona odaklanan ) 

(Ülkenizdeki göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar için entegrasyonun başlıca destekçileri 

nelerdir?) 

Göçmenlerin AB'ye entegrasyonunu teşvik etmek için sürekli çaba sarf edilmektedir. 

Bunlardan bazıları: iyi politikaların geliştirilmesi ve uygulanması; göçmen entegrasyonuna 

odaklanan kurumların yardımı; yerel derneklerin desteği; göçmenler konusunda yasal bir 
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çerçevenin geliştirilmesi; ve hepsinden önemlisi, yabancı topluluklarla bütünleşmeye ve 

saygı duymaya istekli bir sivil toplum kuruluşlarıdır. 

Erasmus + projeleri, AB'de göçmen entegrasyonu için bazı destekleyici örneklerdir. Bu 

girişimle ilgili bazı projeler şunlardır: 

• MentorPower: Katılım Mentorluğu Kullanılarak İş Piyasasına Entegrasyon Yoluyla 

Göçmen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Sosyal Entegrasyonu MentorPower, katılım 

mentorluğu kullanarak göçmen gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak 

güçlendirilmesi ve sosyal entegrasyonu için stratejik bir ortaklık projesidir. Ortaklık, 

Avrupa'da gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını, iki yıllık bir süre içinde 16-25 

yaşındaki göçmen gençler için yenilikçi ve sürdürülebilir bir katılım mentorluk modelinin 

geliştirilmesi ve pilot uygulaması için bir araya getirecek. 

• Çok Kültürlü Bir Avrupa için Kültürlerarası Arabulucuların Eğitilmesi: Çok Kültürlü Bir 

Avrupa için Kültürlerarası Arabulucuların Eğitilmesi (TIME) projesi, AB genelinde 

göçmenler için kültürlerarası arabulucuların (IMfI) eğitim ve istihdam uygulamalarını 

araştırıyor. Hem kültürlerarası arabulucular hem de onların eğitmenleri için model eğitim 

programları önererek kültürlerarası arabuluculuk alanındaki iyi uygulamaların değişimini 

teşvik eder. TIME ayrıca ortak ülkelerdeki mevcut yapıları analiz eder ve eğitimin 

onaylanması için öneriler sunar. 

• WelComm: Göçmenlerin Entegrasyonu için İletişim Becerileri: Göçmenlerin erken 

yaşlardan itibaren sosyal içermeleri için eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve 

eğitime eşit başlama fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. WelComm, göçmen çocukların 

okula hazır olmalarını ve dil edinimlerini desteklemek için materyaller ve yaklaşımlar 

geliştirerek ve aynı zamanda ebeveynlerini çocuklarının ilk yıllarında ana eğitimcileri 

rollerinde destekleyerek erken çocukluk eğitimi ve bakımına (EÇEB) ilişkin AB 

politikalarını ele aldı. 

• Yüksek sesle konuşma - Toplum temelli medya aracılığıyla yetkilendirme: Projenin amacı, 

özellikle kadınlar ve göçmenler olmak üzere, topluluk medyası üreten veya üretmekle 
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ilgilenen bireylerin kapasitesini geliştirmektir. Bu projedeki ortaklar farklı "uzmanlıklara", 

deneyimlere sahip olduğundan ve çok çeşitli konuları ve hedef grupları (kadınlar, göçmenler, 

öğrenciler, aktivistler, STK çalışanları) kapsadığından, projenin bir başka amacı da bu 

uzmanlıkları değiştirmekti: cinsiyet, Göç ve çatışma çözümü ile projenin sonuçlarını daha 

geniş bir kitleye sunmak. 

Bununla birlikte, göçmenlerin ve mültecilerin AB'ye başarılı bir şekilde entegrasyonu için 

halihazırda mevcut uygulamaları (örneğin entegrasyon kurumları; ONG'ler; istihdam 

merkezleri) desteklemek için MIGRANTECH gibi projeler aracılığıyla entegrasyonu teşvik 

etmek önemlidir. Bu raporun Ek I'inde, her bir ortak ülkeden ana destekçileri üç kategoriye 

ayrılmış olarak bulacaksınız: yasalar; iyi politikalar; ve kurumlar. 

 

Entegrasyonun önündeki engeller 

(Göçmenler (göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar) ve yerliler arasında maaş/aşırı yeterlilik 

raporları/…/ farklılıkları var mı?) 

BELÇIKA 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından yaptırılan bir araştırma, etnik Belçikalılardan 

ve Fas kökenli Belçikalılardan gelen başvuruların işe alım sürecinde farklı şekilde ele 

alındığını göstermektedir. Rakamlar, ülkenin her üç bölgesinde de hem seçme hem de işe 

alım süreçlerinde ve personel yöneticileri ile temasta ayrımcılık olduğunu göstermektedir. 

Aynı özelliklere sahip olarak, AB dışında doğan bir göçmenin istihdam edilme olasılığı 

Belçika'da doğan bir kişiye göre yaklaşık %22 daha azdır ve bu tüm doğum ülke grupları için 

geçerlidir. En büyük fark, %40 daha düşük istihdam olasılığıyla Yakın ve Orta Doğu'dan 

gelen insanlar için gözleniyor. Bu göçmenlerin gelişlerinin nispeten yeni olması sonucu 

etkilemektedir. İkamet edilen yıl sayısı kontrol edildiğinde, diğer doğum ülkesi gruplarına 

göre fark önemli ölçüde azalır. En küçük farklar, Sahra Altı Afrika'da (%-14) ve "diğer Asya 

ülkelerinde" (-%8) doğan insanlar için ölçülmüştür.  
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FRANSA 

Fransa'da göçmenler ve yerliler arasındaki ortalama ücret farkı %9'dur (ILO, 2020). Bu 

büyük ölçüde sahip oldukları işlerin doğasından kaynaklanmaktadır. Aslında, istihdam 

koşulları açısından önemli bir güvensizlikle karşı karşıyalar: sözleşmeleri çoğunlukla 

geçicidir ve yarı zamanlı çalışmadan nüfusun geri kalanından (özellikle kadınlardan) daha 

fazla etkilenirler. 

Çoğu AB ülkesinde olduğu gibi, Fransa'da ikamet eden AB üyesi olmayan vatandaşlar daha 

sıklıkla fazla niteliklidir. 2019'da ulusal vatandaşlar için aşırı yeterlilik oranı %20 iken, AB 

vatandaşı olmayanlar için oran %20'lik bir boşlukla %40 idi (Eurostat, 2020). Bu sonuçların 

AB düzeyinde gözlemlenen ortalamaya karşılık geldiği belirtilmelidir. 

Son olarak, göçmenler ve mülteciler işsizlikten nüfusun geri kalanından daha fazla 

etkileniyor. 2019 yılında AB üyesi olmayan göçmenlerin işsizlik oranı %15,7 iken yerli 

nüfusun işsizlik oranı %7,8'dir (İçişleri Bakanlığı, 2020). 

 

PORTEKIZ 

Portekiz'deki göçmenler için daha elverişli bir entegrasyon süreci yaratmaya yönelik sürekli 

çabalara rağmen, göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunda hala bazı engellerin 

olduğu açıktır. 2018 verileri hala yerli olmayanların yerlilerden daha yüksek bir işsizlik 

oranına (%12,2) sahip olduğunu gösteriyor (toplam nüfusun işsizlik oranı %7,0; Oliveira & 

Gomes, 2018). Ayrıca, veriler göçmenler ve yerliler arasında maaş açısından önemli bir fark 

olduğunu bildirmektedir (2017'de %-2,6; Oliveira & Gomes, 2018). 

Ayrıca, AB'deki göçmenler için aşırı nitelik sık görülen bir gerçektir. Aşırı kalifiye işçiler şu 

şekilde tanımlanır: üçüncül bir eğitim düzeyi gerekli olmayan düşük veya orta vasıflı 

mesleklerde çalışan üçüncül bir eğitim düzeyine sahip kişiler. 

Çoğu AB ülkesi, AB üyesi olmayan vatandaşların işleri için daha fazla kalifiye olduğunu 

bildirmektedir. Ortalama olarak, AB üyesi olmayan vatandaşlar için genel fazla yeterlilik 
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yüzdesi yaklaşık %43 iken, ulusal vatandaşlar için bu oran %20'de kalmaktadır. Portekiz, bu 

iki grup arasında yaklaşık %30'luk şaşırtıcı bir fark olduğunu bildiriyor ve AB üyesi olmayan 

vatandaşların işleri için Yerli vatandaşlardan daha fazla kalifiye olduğunu iddia ediyor 

(Eurostat, 2020). 

 

TÜRKIYE 

Odaklandığımız gruptan bağımsız olarak, göçmenlerin ve mültecilerin işleri düşük 

kazançlarla karakterize edilir; Bu hedef grubun ortalama eve dönüş maaşı 1.302 olup, 2017 

yılında tam zamanlı çalışanlar için yasal asgari ücret olan 1.404'ün altındadır. Asgari ücret 

uyumu, saatlik bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde daha karanlık bir tablo sunmaktadır. 

Göçmenlerin çoğunluğu, tam zamanlı bir maaş almak için gereken 45 saatten fazla çalışma 

eğilimindedir ve sonuç olarak, çoğu göçmen ve mülteci çalışan, saat başına asgari ücretten 

daha az kazanmaktadır. Asgari ücretli mülteci çalışanların bu yüzdesi, mültecilerin diğer 

bölgelere göre daha yüksek ücret aldığı İstanbul'da biraz daha düşüktür. Ancak bu fark, 

işverenlerin cömertliğinden değil, Türkiye'nin en büyük şehrinin sergilediği yüksek yaşam 

maliyetinden kaynaklanıyor olabilir. Belki de şaşırtıcı bir şekilde, cinsiyete dayalı ücret 

farkının ışığında, erkeklerin daha yüksek bir payının saatlik asgari ücretin altında, yani 

68.7'ye kıyasla yüzde 76.8'in altında kazanması gerçeğidir. Bu sonuç, her bir cinsiyetin ücret 

dağılımının şekli tarafından yönlendirilir; Düşük gelirli kadın çalışanlar çok az kazanıyor, 

ancak asgari ücretin üzerinde kazananların erkeklere göre daha yüksek bir yüzdesi var. 

Ortalama olarak, Türk yerlileri göçmenlerden ve mültecilerden %63,1 daha fazla kazanıyor 

ve bariz bir soru, bu hedef grubun işverenler tarafından ayrımcılığa uğrayıp uğramadığıdır. 

Bu soruyu en azından kısmen yanıtlamanın bir yolu, sözde ücret gerilemesidir. Bu araç, 

saatlik ücretleri etkileyebilecek işle ilgili ve kişisel özellikleri kontrol etmemizi sağlar; 

örneğin göçmen ve mültecilerin düşük ücretleri, kısmen kayıt dışı çalışmalarıyla açıklanabilir 

(Caro, 2020). Suriyelilerin %75'inden fazlası haftada 45 saatten fazla çalışmaktadır 

(Türkiye'de yasal haftalık çalışma süresi) (Caro, 2020). 
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(İşgücü piyasasına entegrasyonlarının önündeki ana engeller nelerdir?) 

BELÇIKA 

Başvuru sahiplerinin ILO çalışmasında karşılaştıkları engeller, şirketlerin ekonomik 

durumlarından veya başvuru sahiplerinin eğitim eksikliğinden değil, etnik kökenlerinden 

kaynaklanmaktadır. CSE raporuna göre, eğitim seviyesi yerliler ve göçmenler arasındaki 

istihdam oranlarındaki farkın çoğunu açıklıyor. Medeni durum veya çocuk sayısı gibi diğer 

faktörler, işgücü piyasasına katılıp katılmama kararını etkiler. Bireyin sahip olduğu sosyal 

sermaye veya sosyal ağ da önemli bir rol oynayabilir: onu belirli iş veya endüstrilerle 

sınırlandırırsa olumsuz olacaktır. İşe alımda ayrımcılık, yasalarca yasaklanmış olsa bile her 

zaman mevcuttur. Tanıştığımız göçmenlerin çoğu, aşırı kalifiye oldukları işleri yaptıklarını 

bildiriyor. Karşılaşılan ilk sorunlardan biri diplomanın Belçika makamları tarafından 

tanınmasının zorluğudur. 

Kültürel farklılıklar da istihdam oranında rol oynamaktadır. Bir erkeğe kıyasla, diğer tüm 

özellikler eşit olduğunda, bir kadının istihdam edilme olasılığı daha düşüktür. AB dışında 

doğan kadınlar için ceza daha da büyük, yerli kadınlarınkinin iki katı (-%23'e karşı -%-11). 

Erkekler ve kadınlar arasındaki istihdam oranı farklılıklarının analizi, AB üyesi olmayan 

göçmenler için yerlilere göre çok daha belirgin bir farklılık göstermektedir. Doğdukları ülke 

gruplarına göre güçlü farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin, Latin Amerika, Sahra Altı Afrika 

ve "diğer Asya ülkelerinden" kadınlar, erkek meslektaşlarıyla yerli doğanlara eşit veya ondan 

daha düşük bir istihdam oranı uçurumuna sahiptir. Buna karşılık, Mağrip, AB aday ülkeleri 

(çoğunlukla Türkiye) ve Yakın ve Orta Doğu'dan gelen göçmen kadınların istihdam oranları 

erkeklerinkinden önemli ölçüde daha düşüktür. Bunun açıklaması, bu köken grupları için 

daha yüksek bir işsizlik oranında ve bu nedenle muhtemelen iş bulmada daha büyük bir 

zorlukta yatmaktadır, ancak erkeklerle arasındaki fark esas olarak hareketsizlik 

oranlarındadır. Bu kadınların büyük bir kısmı işgücü piyasasında yer almıyor. Kültürel etki, 

menşe ülkelerde kadınların işgücü piyasasına düşük katılımı, aile kompozisyonu, aynı 

zamanda ülkemizde çalışma teşviklerinin olmaması da önemli faktörlerdir. Bu bağlamda, 
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aktif olmayan AB üyesi olmayan göçmen kadınların %61'inin ev hanımı olduğu 

görülmektedir. Bu, doğuştan aktif olmayan kadınların sadece %25'i için geçerlidir. Bu 

nedenle, aktif olmayan göçmen kadınların öğrenci olma, çalışamama veya erken emekli olma 

olasılıkları yerli kadınlara göre daha düşüktür. 

AB üyesi olmayan göçmenlerin işgücü piyasasında karşılaştıkları tek sorun istihdama erişim 

değil, istihdamın kalitesi de söz konusu. 

İstihdama erişim, işgücü piyasası entegrasyonunda önemli bir adımdır. Ancak Konsey'in 

analizleri bu istihdamın özelliklerine bakarak daha da ileri gidiyor. AB dışında doğan 

göçmenlerin, yerli doğanlara göre daha güvencesiz ve daha düşük ücretli işlere sahip 

olduğunu gösteriyor. En çok idari ve destek hizmetleri ile en düşük ücretli olan oteller ve 

restoranlar gibi sektörlerde bulunurlar. Belçika'da 2016'da AB dışında doğanların medyan 

eşdeğer geliri, yerli doğumlulardan %43'ten daha düşüktü. Bu, karşılaştırma yapan ülkelerin 

en büyük açığıdır. 

Konsey ayrıca, işin gerektirdiği nitelik ile işçinin eğitim düzeyi arasındaki uyumsuzluğun 

AB dışında doğan göçmenler arasında daha sık olduğunu göstermiştir. 

Yüksek eğitimli yerlilerin %18'i işleri için gereğinden fazla kalifiye iken, AB üyesi olmayan 

göçmenler için bu oran %38'e yükselmektedir. Bir kez daha, uluslararası kaynaklara göre 

Belçika, göçmenlerin aşırı niteliklilik düzeyi açısından diğer AB ülkelerine kıyasla oldukça 

zayıf bir sırada yer alıyor. Bu, yurtdışında elde edilen niteliklerin tanınması sorununu 

gündeme getirir, ancak ev sahibi ülkenin dilinin yetersiz bilgisinden de kaynaklanabilir. 

Ancak, düzenlemeye tabi meslekler dışında, özel işverenlerin denklik kararı olmaksızın 

yabancı diplomaya dayalı olarak personel istihdam etmekte serbest olduklarını, ancak talep 

edebileceklerini belirtmek önemlidir.  

 

FRANSA 

Birçok meslekte çalışmak için Fransızcaya hâkim olmak gerektiğinden, dil engeli 

göçmenlerin ve mültecilerin profesyonel entegrasyonunun önünde büyük bir engeldir. 
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Ayrıca, sığınmacıların OFPRA'ya başvurularını yaptıkları tarihten itibaren 6 ay olan işgücü 

piyasasına erişimlerine izin verilmeyen süre ile başlayan yasal kısıtlamalar da bulunmaktadır. 

Çalışma izni alındıktan sonra göçmenler ve mülteciler daha fazla kısıtlamayla karşı karşıya 

kalırlar ve işgücü piyasasının yalnızca bir kısmına erişebilirler. Gerçekten de, düzenlenmiş 

bazı meslekler, uyruk ve/veya diploma gerekliliklerine tabidir. Bu esas olarak kamu hizmeti 

işleri ve serbest meslekler (avukatlar, doktorlar vb.) ile ilgilidir. 5 milyondan fazla iş, iş 

piyasasının %20'sini temsil eden Avrupalı olmayan yabancılar için erişilemez durumda 

(Inequalities Observatory, 2019). 

Ayrıca, istihdam durumunun karşıtlığı ilkesi, idareye, ilgili sektördeki işsizlik düzeyine bağlı 

olarak yabancıların belirli mesleklere girişini reddetme yetkisi vermektedir. 

Bu kısıtlamalara ek olarak, özellikle yabancı diplomanın tanınması için idari prosedürlerin 

karmaşıklığına ve işgücü piyasasında mevcut olan ayrımcılık potansiyeline de işaret 

edilebilir. 

 

PORTEKIZ 

Çok az bilgi olmasına rağmen, Doktora Tezi için yürütülen bir çalışma, Portekiz'deki 

Brezilyalı göçmenler için bazı olası engeller olduğunu bildirmiştir (Portekiz'de yaşayan tüm 

göçmenlerin %21,9'unu temsil etmektedir; Público, 2019). 

- Diploma tanıma ve bürokratik işlemler - Tez'e göre asıl engel Diploma tanımadır (Brito, 

2019). Bu, uzun, bürokratik bir süreç gerektirdiğinden, çoğu göçmenin akademik 

başarılarının Portekiz'de tanınması için zamana, paraya veya motivasyona sahip değildir. Ek 

olarak, diplomalarının tanınmadığını bildiren katılımcıların büyük bir yüzdesi de işsiz 

olduğunu iddia etti (%39, Brito, 2019). Belirsiz bürokratik prosedürler, işgücü piyasasına 

başarılı entegrasyonları için ilgili bir engeldir. 

- Algılanan stereotipleme - Belirlenen ikinci bir engel, alıcı ülkeden (Portekiz) algılanan 

stereotipleştirme ve önyargıdır. Rapora göre, Brezilyalı göçmenler eşit muamele 
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görmediklerini ve eşit olmayan iş fırsatlarıyla ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorlar. Bu 

doğrudan bir engel olmamasına rağmen, ayrımcılık algısı iş fırsatları aramak için motive 

edici olmayan bir faktör olarak çalışabilir. (Brito, 2019). 

- Dil becerileri - Göçmenler, ev sahibi ülkenin dilini anlamanın ve öğrenmenin de 

entegrasyon sürecinde önemli bir gereklilik olduğuna inanmaktadır. 2014 yılında, göçmenler 

arasında yüksek vasıflı kişilerin oranı, yerli kökenli ve yerli kökenli olanlara göre daha 

yüksekti. 

- Dil ve iletişim engelleri, yabancı kimlik ve deneyimlerin tanınmaması, çalışma haklarının 

kısıtlanması, sosyal ve dini gerekçelerle ayrımcılık gibi göçe özgü iş engelleri bu kopukluğa 

katkıda bulunabilir (Agafiţei & Ivan, 2016). 

 

TÜRKIYE 

Türkiye'deki mülteciler, işgücü piyasasına erişimde ve istihdam edildiklerinde yine 

zorluklarla karşılaşmaktadır. İşgücü piyasasına erişimdeki zorluklar şunları içerir: 

• Düşük istihdam edilebilirlik (düşük eğitim ve teknik beceriler nedeniyle); 

• Sınırlı dil becerileri; 

• Bilgi ve hizmetlere kısıtlı erişim (esas olarak dil engeli nedeniyle). 

2016 yılından bu yana mülteciler, işverenleri aracılığıyla çalışma izni alabilmektedir. Ancak 

bugüne kadar çok azı çalışma izni aldı ve çok az mülteci kayıtlı olarak çalışıyor. 

Türkiye'deki 2,16 milyon mülteciden yalnızca yarısının işgücü piyasasına entegre olduğu 

tahmin edilmektedir ve bunların çoğu kayıt dışı olarak düşük vasıflı ve düşük ücretli işlerde 

çalışmaktadır (ILO'nun Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara desteği, 2020). 

Yavaş entegrasyon aynı zamanda mültecileri yoksul mahallelerde toplayabilir ve potansiyel 

olarak sosyal çatışmalara neden olabilir. Öte yandan, ucuz emek, uzun vadeli sürdürülebilir, 

daha üretken sektörlerden değerli kaynaklar alarak, aksi takdirde kârsız ekonomik faaliyetler 
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oluşturacak şeyleri teşvik edebilir. Mültecilerin düşük vasıflı, kayıt dışı işlerde 

kümelenmelerinin bir diğer olumsuz yanı, aşırı nitelikli işçilerin varlığıdır. Yüksek vasıflı 

işlere erişimin olmamasının makul bir nedeni, bir dil engelinin varlığı ile ilgili olabilir. 

Diğer bir büyük engel de, yabancı diplomaların onaylanması ve önceki öğrenmenin kabul 

edilmesinin, özellikle sinyallerin gerçek beşeri sermayeden daha fazla- hatta daha fazla - 

önemli olduğu yüksek düzeyde düzenlenmiş mesleklerde, göçmenlerin ve mültecilerin 

kapasitelerinin değerini düşürmesi muhtemeldir. Yorumlanan iki nedenle birlikte, yüksek 

vasıflı işlerin genellikle resmi çalışma düzenlemeleri altında sağlanması gerçeği, 

yeteneklerini kullanma arayışlarında iyi eğitimli göçmenler ve mülteciler için üçlü bir tehdit 

oluşturuyor. (Caro, 2020). 

 

TARTIŞMA 

(Kısa sonuç/ana bulguların özeti) 

BELÇIKA 

Göçmenler ve mülteciler Belçika'ya vardıklarında çeşitli engellerle karşılaşıyorlar: ülkenin 3 

resmi dili var ve anlamlı bir iş bulmak için bu dillerden en az birini konuşmanız gerekiyor; 

diğer yandan, Avrupa dışı diplomaların tanınması çok uzun ve karmaşıktır, bu da çoğu zaman 

bu insanları aşırı nitelikli oldukları bir işi kabul etmeye yönlendirir. Çok sayıda sivil toplum 

kuruluşu ve resmi kurum, göçmenleri ve mültecileri dil öğrenme ve yüksek talep gören işler 

için eğitim alma çabalarında desteklemektedir. Bu kuruluşlardan bazıları, daha geniş bir 

kitleye ulaşmak için uzaktan eğitim kursları oluşturmuştur. 

 

FRANSA 

Göçmenlerin ve mültecilerin ekonomik durumu, Fransa'daki nüfusun geri kalanına göre 

genellikle daha az elverişlidir ve hala işgücü piyasasına erişimde önemli zorluklarla karşı 

karşıyadırlar. Ancak, son yıllarda siyasi ve sosyo-ekonomik aktörleri, çok sayıda destek 
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önleminin devreye alınmasıyla işgücüne entegrasyonları lehine harekete geçirmek için 

cesaret verici bir eğilim olmuştur. 

Şu an için bu programlar inşaat, konaklama ve yemek hizmetleri ile kişisel hizmetlerden 

başlayarak arz sıkıntısı olan sektörlere odaklanmaktadır. Bu sektörler göçmenler için önemli 

istihdam fırsatları sunarken, genellikle işçilerin gerçek becerilerine ayak uyduramayan 

güvencesiz işler sağlayarak sosyal gerileme durumlarını pekiştiriyor. Bununla birlikte, dijital 

teknoloji gibi gelişen sektörlerde ve girişimcilikte giderek daha fazla fırsat var. 

Göçmenlerin ve mültecilerin profesyonel entegrasyonu, Avrupa ülkelerinin üstlenmekte 

büyük ilgi duyduğu büyük bir zorluktur: bu sadece bu insanlar için değerli bir entegrasyon 

vektörünü değil, aynı zamanda toplumlarımız için de büyük bir fırsatı temsil eder. Gerçekten 

de, mültecilerin işgücü piyasasına başarılı bir şekilde entegrasyonunun ekonomik, sosyal ve 

kültürel düzeyde çok faydalı olduğu kanıtlanabilir. 

 

PORTEKIZ 

Portekiz, göç akışının sürekli artışında, iyi entegrasyon politikalarında, bu politikaları 

uygulamaya odaklanan kurumlarda ve destek için mevcut kaynaklarda açıkça görüldüğü 

üzere, toplumlarında göçmen, mülteci ve sığınmacı için iyi bir ev sahibi ülke olarak kabul 

edilir. Ancak daha yapılacak çok iş olduğunu da belirtmekte fayda var. Aşırı nitelik, işsizlik 

ve algılanan ayrımcılıkla ilgili istatistikler, göçmenlerin hala bazı sosyal dengesizliklerden 

muzdarip olduğunu ve başarılı entegrasyonlarında hala engellerle karşılaştıklarını 

göstermektedir. Bu nedenle, “MIGRANTECH” gibi projeler bu dengesizliklerle mücadele 

etmek ve daha homojen ve adil bir toplum için çalışmak için önemli çabalardır. 

 

TÜRKIYE 

Sonuç olarak, mülteci ve göçmen nüfusun çoğunluğunu Suriyeliler oluşturmaktadır. 10 

yıldaki Suriyeli mülteci akışına bağlı olarak Türkiye, mültecilere güvenli ve kapsamlı bir 

ortam sağlamak için farklı türde düzenlemeler yaptı. Devlet organları, STK'lar ve INGO'lar 
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olarak mültecilere yönelik birçok proje ve hizmet bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği 

fonları da mülteci destek hizmetlerinde çok büyük bir yer tutuyor. Bu fonlar, Türkiye'nin 

işbirliği yapmasına, büyük, kapsamlı ve sürdürülebilir programlar yürütmesine olanak 

sağlıyor. Örneğin Türk Kızılayı, mültecilere ve diğer sosyal dezavantajlı gruplara 

psikososyal destek, maddi yardım, kamu yardımı, aile bağlarının yeniden yapılandırılması 

gibi farklı türde destekler sağlayan Toplum Sağlığı Merkezleri adında büyük bir proje kurdu. 

Avrupa Birliği, Kızılay'ın projelerine projeyi sürdürmeleri için fon sağlıyor. Sadece bu değil, 

aynı zamanda sosyal dezavantajlı mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yeni alanlar için 10 

merkez daha kurdular. Öte yandan projeler, hizmetler sahayla entegre değil. Mülteciler gibi 

savunmasız insanlarla çalışıyorsanız, sahada olmalısınız. Türkiye'de projelerimiz çoğunlukla 

ofis bazlı ve insanların karşılaştığı gerçek sorunlardan uzak. Devlet organları, STK'lar ve 

INGO'lar olarak, neye ihtiyaçları olduğunu ve nasıl fayda sağlayabileceğimizi anlamak için 

sahada daha fazla olmalıyız. 

Entegrasyonla ilgili hükümet politikaları gelişiyor ama yine de yeterli değil. Mülteciler 

gelmeye devam ediyor ama yerel halkı mülteci akışı durumuna hazırlayacak bir düzenleme 

yok. Yerel halk ve mülteciler genellikle iş gücü nedeniyle birbirleriyle çatışırlar. İşverenler 

mültecileri gayri resmi olarak işe alıyor ve Türk çalışanlara ödediğinden çok daha azını 

ödüyor. Mültecileri işe almayı tercih ediyorlar ve bu durum yerel halk ile mülteciler arasında 

nefrete neden oluyor. Yerel halk, suçlunun işveren ve sistem olduğunu düşünmeden 

mültecilerin onların iş bulmalarını engellediğini düşünüyor. Devlet, işverenlerin mültecileri 

yasadışı yollardan çalıştırmasını engellemek gibi düzenlemeler yapmalı ve mültecilere daha 

iyi çalışma olanakları sağlamalıdır. Ayrıca güçlü entegrasyon saha misyonları oluşturulmalı 

ve sürdürülmelidir çünkü Suriyeli mülteciler şüphesiz bundan sonra Türk halkının bir parçası 

olacaktır. 
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ANKET ANALIZI 

Anketlere giriş 

Bu proje için hedef grubun durumunu anlamak ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler 

bulmak önemlidir. Ayrıca, işgücü piyasası profesyonellerinin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim 

personelinin bakış açısını ve göçmen ve mülteci olarak algıladıkları iş aramayla ilgili 

durumlarını dikkate almak, projenin daha iyi geliştirilmesi için ilgi çekicidir. Ek olarak, bu 

çalışmanın temel amacı, göçmenlerin ve mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonu için en 

yararlı yetkinlikleri anlamaktır. Bu ikinci amaç, aşağıdaki IO'ların geliştirilmesi ve yeterlilik 

eğitiminde e-modüllerin oluşturulması için merkezidir. 

Bu veri analizi için, tüm ortak ülkelerde bir anket yapılmış ve üç ana hedef gruba (yani, 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumları/işgücü piyasası profesyonelleri; göçmenler ve 

mülteciler ve göçmenleri çalıştıran kişiler) dağıtılmıştır. Anket sonuç raporunun ilk 

bölümünde sosyodemografik veriler tartışılacak; ikinci olarak ve en önemlisi, göçmen ve 

mültecilerin işgücü piyasasına başarılı bir şekilde entegrasyonu için temel yetkinlikler de 

araştırılacaktır. Üçüncüsü, göçmenlerin iş arama deneyimleri ve karşılaştıkları engeller; 

istihdamdan memnuniyet derecesi analiz edilecektir. Son olarak, raporun son bölümünde, 

toplanan verilerden bazı sonuçlar çıkarılacaktır. 

 

Kullanılan metodoloji 

MIGRANTECH projesi çerçevesinde yürütülen çalışma, proje ortaklarının dört ülkesinde 

(Fransa, Belçika, Portekiz ve Türkiye) dağıtılan anketlere dayalı çevrimiçi bir anketin 

sonucudur. Her ülkede, farklı hedef gruplara üç anket sağlandı: 

- Göçmen ve/veya mülteci çalıştıran işletmeler; 

- Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) uzmanları; 

- Göçmenler ve mülteciler 
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Genel olarak, 89 işveren, 134 Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanı ve 109 göçmen/mülteci 

dahil olmak üzere Belçika, Fransa, Türkiye ve Portekiz'de dağıtılan anketlere 332 kişi yanıt 

verdi. Bu nedenle fikir, tümü göçmenlerin ve mültecilerin istihdam edilebilirliği ile ilgili olan 

bu üç izleyicinin algılarını potansiyel olarak farklı perspektiflerden toplamaktı. 

Üç anket, hedef kitleye bağlı olarak bazı özelliklerle birlikte genel olarak aynı şekilde 

yapılandırılmıştır. Her form, her biri birkaç soru içeren birkaç tematik eksenden oluşuyordu. 

Ele alınan ana temalar şu şekildeydi: 

- İşgücü piyasasında değerli olan anahtar yetkinlikler; 

- İş arama ve istihdam edilebilirlik; 

- İstihdam edilebilirliğin önündeki engeller; 

- Mesleki eğitim; 

- İş memnuniyeti. 

Soruların çoğu kapalı uçlu, tek veya çoktan seçmeli sorulardı. Birkaç açık uçlu soru, 

yanıtlayanların önerilerde bulunmasına veya daha yararlı bilgiler eklemesine izin verdi. 

 

Anket sonuçları 

1.1. Sosyo-demografik data ve profesyonel detaylar 

1.1.1. Göçmen ve/veya mülteci çalıştıran işletmeler 

İşveren örneklemimizin çoğunluğu Erkek (%59,6) ve büyük bir yüzdesi Lisans Derecesine 

(%41,6) sahiptir. Ek olarak, %23,6'sı Yüksek Lisans ve %2,2'si Doktora derecesine sahiptir, 

yani işveren örneklemimizin büyük bir yüzdesi yüksek öğrenim görmüştür (%67,4). 

Örneklemin %13,5'ini temsil eden perakende satış/dağıtım ikinci en yaygın iş sektörleriydi 

(şekil 1). Bahsedilen "diğer" sektörler arasında gazetecilik, çamaşırhane ve diğer daha 

spesifik işler yer aldı. 
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1.1.2. MEÖ ( Mesleki Eğitim ve Öğretim) uzmanları 

Bu veri analizinde sadece göçmen/mültecilerle çalışmış olan katılımcılar dikkate 

alınmıştır. Çoğunluğu kendileriyle 5 yıldan az süredir (%54,5) çalışmaktadır. Mesleki Eğitim 

ve Öğretim örneğimiz ağırlıklı olarak kadın katılımcıları (%67,2) içeriyordu ve 26-42 

(%52,2) arasında değişiyordu. Büyük çoğunluğu (%81,3) yüksek öğrenimini tamamlamış, 

%38,1'i lisans, %41,8'i yüksek lisans ve %1,5'i doktora derecesine sahiptir. 

 

1.1.3. Göçmen ve Mülteciler 

Göçmen ve mülteci örneklemimizin çoğunluğunu 26-31 yaş aralığında (%27,5) Erkek 

katılımcılar (%64,2) oluşturdu. Büyük bir kısmı ev sahibi ülkede 5 yıldan daha kısa bir 

süredir (%56) bulunuyor. Ayrıca, büyük bir kısmı (%53,2) yalnızca temel eğitimi 

tamamlamış, %6,4'ü yalnızca ilkokul, %13,8'i Ortaokulu ve %33'ü Liseyi bitirmiştir. Düşük 

akademik başarılar iş bulmada bir engel olabileceğinden, bu iş arama için belirleyici bir 

faktör olabilir. 
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Tablo 2: Göçmen ve mültecilerin iş alanları 

Yüzde 11'i "İnşaat, inşaat ve bayındırlık işleri işinde" çalıştığını iddia ediyor. Ankete 

katılanların %9,2'si “Oteller, restoranlar ve turizm”de çalıştığını iddia ediyor. “Diğer” 

kategorisi çevre çalışmaları, hukukla ilgili alanlar, telekom, bankacılık; ve katılımcıların 

birden fazla iş alanında çalıştığı durumlar (şekil 2). 

 

1.2. Göçmenlerin işe alınmasında işverenler tarafından istenen ve aranan 

temel yetkinlikler 

1.2.1 Göçmen/mülteci çalıştıran işletmeler 

En değerli yetkinlikler    

Yetkinlik sorusu için, katılımcılardan işe alım sürecinde belirli bir yeterliliğin önemini 

5'li Likert ölçeği (1= Hiç önemli değil; 5= Son derece önemli) kullanarak derecelendirmeleri 

istendi. Göçmen ve mülteci çalıştıran işletmeler tarafından daha sık olarak önemli olarak 

tanımlanan beceriler zaman yönetimi, dakiklik ve doğruluk (M=4,2), “Öğrenme kapasitesi, 
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uyum ve özerklik” (M=3,9) olmuştur. ve “Kendi hatalarını kabul edebilme” (M=3,9). Diğer 

önemli yetkinlikler aşağıdaki çizelgede gruplandırılmıştır (şekil 3). “Profesyonel davranış” 

ve “Güven” (“Son derece önemli” olarak derecelendirilen) gibi daha fazla yetkinlikler 

eklendi. Öte yandan, en az belirtilen yeterlik “Kültürel ifade” (M=2,7) olmuştur. 

 

Göçmen/mülteci nüfusta mevcut yetkinlikler 

Bu hedef grupta hangi yetkinlikler olduğu sorulduğunda, işverenler 5'li Likert ölçeğinde 

(1- Her zaman yok; 5- Her zaman var) yanıtladılar. Rapor edilen en mevcut yeterlilikler, 

derecelendirme ortalamanın biraz üzerinde olmasına rağmen, “Ana dilde iletişim”, 

“Öğrenme kapasitesi, uyum ve özerklik” ve “Kişilerarası, Kültürlerarası, Sosyal ve Sivil 

Beceriler” (tümü M=3,3 ile) idi. . Sözü edilen diğer yeterlikler ise “Yabancı dilde iletişim”, 

“Kültürel anlatım”, “Hafıza becerileri” ve “Mekansal yönelim”dir (tümü M=3,2 ile). Hiçbir 

yetkinlik “Sıklıkla yok” veya “Her zaman yok” olarak derecelendirilmedi (2 veya altı olarak 

derecelendirildi). 
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1.2.2 MEÖ uzmanlarına göre 

En değerli yetkinlikler  

Bu soru için yine Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarından 5'li Likert ölçeğinde (1- Hiç 

önemli değil; 5- Son derece önemli) verilen yetkinlikleri göçmenlerin/mültecilerin işgücü 

piyasasına entegrasyonu için ne kadar değerli olduğunu değerlendirmeleri istendi. Mesleki 

Eğitim ve Öğretim uzmanlarına göre, “Öğrenme kapasitesi, uyum ve özerklik” (M=4,5) 

göçmenler/mülteciler için en değerli yetkinlik iken, “Zaman yönetimi, dakiklik ve doğruluk” 

ikinci en değerli (M=4,4) oldu. , üçüncü sırada “İletişim becerileri” (M=4,3). Öteyandan, 

“Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojide temel beceriler” (M=3,5), ortalamanın 

üzerinde bir derecelendirmeye sahip olmasına rağmen, Mesleki Eğitim ve Öğretim personeli 

örneğimize göre en az takdir edileniydi (şekil 4).  

 

 
Şekil 4: İş piyasasında en çok değer verilen beceriler (MEÖ uzmanları) 
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1.2.3. Göçmen ve mültecilere göre 

En değerli yetkinlikler 

“Zaman yönetimi, dakiklik ve doğruluk” (M=4,3), “Stres yönetimi”, “Problem çözme”, 

“Öğrenme kapasitesi, uyum özerkliği”, “Kişilerarası, Kültürlerarası, Sosyal ve Sivil 

Beceriler” (tümü M=4 ile) işgücü piyasasındaki en önemli yetkinlik olarak bildirilmiştir. 

Derecelendirilen en az önemli yetkinlik matematiksel beceriler ve fen ve teknolojide temel 

beceriler olmuştur (M=3,4). 

 

 

Şekil 5. İş piyasasında en çok değer verilen yetkinlikler (göçmenler ve mülteciler) 

 

1.2.4 Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarına ve İşverenlere Göre 

En değerli yetkinlikler 

Bu çalışmanın temel amacı işgücü piyasasındaki değerli yeterliliklerin derinlemesine bir 

analizini yapmak olduğundan, Mesleki Eğitim ve Öğretim'ler, işgücü piyasası uzmanları ve 
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işverenler tarafından en çok hangi yeterliliklere değer verildiğini anlamak önemlidir. 

İşverenler, çalışanların işe alım sürecinden esas olarak sorumlu olsalar da (bu durumda 

göçmenler ve mülteciler), işe özgü yetkinlikler arayabilirler (örneğin, inşaat işleri için 

mekansal yönelim önemli olabilir). Ardından, göçmenlerin işgücü entegrasyonunun önemli 

yeterlilikleri hakkında daha genel bir görüş için bu analize Mesleki Eğitim ve Öğretim'ler 

eklenmiştir. 

MEÖ'lere ve işverenlere göre, en değerli yetkinlikler “Zaman yönetimi, dakiklik ve 

doğruluk” (M= 4,34), “Öğrenme kapasitesi, adaptasyon ve özerklik” (M=4,25) ve “Kabul 

etme yeteneği”dir. kendi hataları” (M=4,07). Bu bulgular, en çok değer verilen yetkinliklerin 

deneyim ve eğitim yoluyla uygulanabilen ve geliştirilebilen yumuşak beceriler olduğu 

açıktır. Yine, kültürel ifadenin işgücü piyasasında en az önemli yetkinlik olduğu görülmüştür 

(M= 3,19). 

 

 

1.3. Mesleki eğitim ve istihdam desteği 

1.3.1. Göçmen ve mültecilere göre 

Göçmen ve mülteci örneğimizden sadece %31,5'i ev sahibi ülkede bir veya daha fazla 

eğitim kursu almıştır. Bunların %42,9'u garsonluk, yemek servisi, forklift operatörü vb. iş 

başında eğitim almıştır (şekil 7). Neredeyse %26'sı dil eğitimi almış ve %11,4'ü diğer eğitim 

türlerini almıştır 

 

 

 

.  
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1.3. Mesleki eğitim ve istihdam desteği 

1.3.1. Göçmen ve mültecilere göre 

Göçmen ve mülteci örneğimizden sadece %31,5'i ev sahibi ülkede bir veya daha fazla 

eğitim kursu almıştır. Bunların %42,9'u garsonluk, catering, forklift operatörü vb. iş başında 

eğitim almıştır (şekil 7). Neredeyse %26'sı Dil eğitimi almış ve %11,4'ü resim veya spor 

eğitimi gibi diğer eğitim türlerini almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Göçmen ve Mülteciler için İş Araması 

Göçmen ve mülteci katılımcılarımızın yarısından fazlası ev sahibi ülkeye geldikten 

sonraki bir yıl içinde iş buldu (%72,4; şek. 8). İş ararken, sadece %23'ü bir STK'dan, kamu 

hizmetinden veya diğer Kuruluşlardan destek aldığını iddia etti. 
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İş bulmalarına neyin yardımcı olduğuyla ilgili soruda, katılımcılardan her bir değişkenin 

ne kadar önemli olduğunu düşündüklerini derecelendirmeleri istendi. Örneğimize göre iş 

bulmada en çok değer verilen unsur kendi başarısına inanmak, motive olmak ve özgüven 

sahibi olmak, yaratıcı olmak ve yeni durumlara kolayca uyum sağlayabilmek (hepsi M=3,9 

olarak derecelendirilmiştir; şek. 9). İkinci olarak, “bağımsız çalışabilme”, “şirketin ne 

beklediğini bilme” ve “kişinin kendi becerilerini değerlendirme ve değerlendirme yeteneği” 

de ev sahibi ülkede iş ararken değerlendirildi (hepsi şu şekilde derecelendirildi: M=3,8). En 

az önemli olan değişkenler ise “bu şehirde çok sayıda mesleki fırsat” ve “diploma tanınma” 

(M=3,1) olmuştur. Yani hedef grup, potansiyel başarılarını nadiren kendileri için olası 

mevcut fırsatlara ve çoğu zaman gerçekleşmeyen diploma tanımalarına bağlar. 
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1.5. Göçmenlerin/mültecilerin istihdam edilebilirliğinin önündeki engeller 

1.5.1. Göçmenlere/mültecilere göre 

Anketimizin sonuçlarına göre göçmen ve mültecilerin %35,8'i iş ararken "yeterli iş 

imkanlarına sahip olamamanın" büyük bir sorun olduğunu düşünmüştür (şekil 10). İkinci en 

yaygın belirtilen engel, zayıf bir iletişim ağıydı (%33). Dil engeli (%32,1) ve bilgi eksikliği 

(%30,2) de bildirilen en büyük engel olmamasına rağmen engel olarak belirtilmiştir. Öte 

yandan, bu hedef grubun en az bahsedilen engeli olduğu için kendilerini motivasyonsuz 

olarak tanımlamıyor gibi görünüyorlar. 
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1.5.2. MEÖ uzmanlarına göre 

Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarının bakış açısına göre, göçmenlerin ve mültecilerin 

başarılarına ulaşmaları için algılanan engeller farklıydı. Sonuçlarımıza göre, göçmenlerin 

işgücü piyasasına entegrasyonunun önündeki en büyük engel, ev sahibi ülkenin dilini 

konuşmada yaşanan zorluklardır (%82,8; şek. 11). Profesyonel fırsat eksikliği, yanıt 

verenlerin %59,7'si ile ikinci sırada gelmektedir. Üçüncü engel, çok fazla bildirilmese de, 

aile ile ilgili sorumluluklardı (38,1%). 
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1.6. İstihdamdan memnuniyet derecesi 

1.6.1. İşverenlere göre 

Memnuniyet derecelendirmeleri için, katılımcılardan göçmen istihdamından 

memnuniyetlerini 5'li Likert ölçeğinde (1-Memnun değil; 5-Çok memnun) 

derecelendirmeleri istendi. Bu çalışan örneklemi, göçmenlerin/mültecilerin istihdamıyla 

ilgili genel olarak olumlu bir deneyime sahipti (%50,6- Memnun (4); %22,5- Çok Memnun 

(5)). Sadece %5,6'sı göçmen/mülteci istihdamı konusunda olumsuz puanlara sahipti (%1,1- 

Çok memnun değilim; ve %4,5- Memnun değil). 

 

1.6.2. Göçmenlere/mültecilere göre 

Aynı soru göçmenler ve mülteciler için de mevcut işlerinden memnuniyetleri ile ilgili 

olarak sorulmuştur. Tüm katılımcılar bu soruyu yanıtlamadı, bu nedenle veriler yalnızca 

yanıtlayanlar dikkate alınarak analiz edildi. Göçmenlerden gelen memnuniyet puanları 

işverenlerin yanıtları kadar olumlu değildi ve büyük bir yüzde “Biraz memnun (3)” (%40,2, 

şek. 12). Yüzde 17'si işlerinden memnuniyetleri konusunda olumsuz puanlara sahipti (%8 

Çok memnun değil ve %9,2 Memnun değil). Öte yandan, %42,5'i olumlu not aldı. 
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Odak-grup geri dönütü 

Aynı soru göçmenler ve mülteciler için de mevcut işlerinden memnuniyetleri ile ilgili 

olarak sorulmuştur. Tüm katılımcılar bu soruyu yanıtlamadı, bu nedenle veriler yalnızca 

yanıtlayanlar dikkate alınarak analiz edildi. Göçmenlerden gelen memnuniyet puanları 

işverenlerin yanıtları kadar olumlu değildi ve büyük bir yüzde “Biraz memnun (3)” (%40,2, 

şek. 12). Yüzde 17'si işlerinden memnuniyetleri konusunda olumsuz puanlara sahipti (%8 

Çok memnun değil ve %9,2 Memnun değil). Öte yandan, %42,5'i olumlu not aldı. 

 

✔ BELÇIKA 

En alakalı anahtar yetkinlikler hakkında tartışma 

Göçmenleri/mültecileri işe alan işverenler tarafından rapor edilen temel anahtar 

yeterlilikler şunlardı: zaman yönetimi ve dakiklik; yabancı dillerde iletişim; kendi hatalarını 

tanıma yeteneği; detaylara dikkat; ve işin organizasyonunda özerklik. Öğrenme yeteneği, 

adaptasyon ve özerklik de iş piyasasında kilit bir yetkinlik olarak gösterildi. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve göçmenler/mülteciler için dijital ve bilgisayar 

becerileri de çok önemli kabul edildi. 

Katılımcılar, özellikle Belçika'nın 3 resmi dili olduğundan ve çoğu iş için 2 veya 3 dil 

gerekli olduğundan, bu sonuçlarla hemfikirdir. Dakiklik, Belçika'da sadece göçmenler için 

değil, aynı zamanda yerel personel için de bir gerekliliktir. Bu tür en çok talep edilen 

becerilerin, kişiye özel eğitim yoluyla kazanılabilecek diğer becerilerden daha önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Göçmenlerin/mültecilerin istihdam edilebilirliğinin önündeki engellerin tartışılması 

Ankete göre, göçmenler/mülteciler tarafından iş bulmakta bildirilen başlıca zorluklar 

şunlardı: iş fırsatının olmaması; akademik geçmişlerinin tanınmaması; kariyer, ticaret ve 
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mesleki eğitim merkezleri hakkında bilgi eksikliği; ve ağ bağlantılarının olmaması. Beşinci 

engel, dil engelleriyle bağlantılıydı. 

Katılımcılar, deneyimlerine göre şunları kabul ettiler: dil becerileri önemlidir, özellikle 

yukarıda belirtildiği gibi, Belçikalı işverenler herhangi bir iş için bazı dil becerilerine ihtiyaç 

duyarlar. Ayrıca şunları da eklediler: Diploma tanıma için ağır ve uzun prosedürler, 

göçmenleri ve mültecileri aşırı nitelikli oldukları işleri kabul etmeye yönlendiriyor. Ek 

olarak, eğitim veya istihdam için seçim prosedürleri sırasında yeterliliklerin ve niteliklerin 

tanınmasıyla ilgili olarak, uygulanan araçların çoğunun göçmenlerin/mültecilerin 

becerilerinin tamamını dikkate almadığını görüyoruz. Gerçekten de araçlar, ulusal veya 

Avrupa iş arayanların kültürüne dayanmaktadır ve bu nedenle Avrupa veya daha genel olarak 

Batı ülkelerinde geliştirilen düşünme biçimine ve yeteneklere uyarlanmıştır. Bu nedenle 

MIGRANTECH, diğer kültürlerin çeşitliliğine ve göçmenlerin/mültecilerin profesyonel 

profillerine daha açık araçlar önermelidir. 

Networking iş bulmada da önemlidir, çünkü göçmenler ve mülteciler daha sonra 

STK'lardan veya daha iyi iş aramalarında kendilerine yardımcı olabilecek veya onlara yasal 

destek sunabilecek diğer kurumlardan destek alabilirler. Örneğin, Fransızca konuşan Afrikalı 

göçmenler/mülteciler, yerel dili zaten konuştukları ve anavatanlarından daha geniş bir 

topluluğun desteğine sahip oldukları için daha kolay iş bulabilmektedir. 

 

Diğer bir nokta ise göçmen/mültecilerin kabul merkezinin türüne ve yerleştirildikleri 

bölgeye göre farklı muamele görebilecekleridir. Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları 

tarafından oluşturulan eğitime erişim koşulları arasında da farklılıklar olabilir. 

Bu birkaç örnek, herkesin çabalarını koordine etmenin önemini göstermektedir. 

MIGRANTECH projesi, herkesin girişimlerinin bilinmesine yardımcı olabilir ve paydaşlar 

arasında daha iyi bir koordinasyona katkıda bulunabilir. 

Göçmenler/mülteciler, geldiklerinde genellikle anavatanlarındaki yaşam deneyimlerine 

ve yolculukları sırasında yaşadıklarına bağlı olarak ele alınması gereken psikolojik travmalar 
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yaşarlar. Bu aynı zamanda fiziksel bütünlük için yas olarak da bilinir. Bu psikolojik 

travmalar, kişilerin verilen becerileri gerçekten kazanmalarını sağlamak için mesleki 

eğitimden önce veya en geç sırada ele alınmalıdır. Gerekli becerilerin kazanılmasını 

sağlamak için ruh sağlığına ihtiyaç vardır. Bu temel sonuca ulaşmak için Mesleki Eğitim ve 

Öğretim uzmanlarının bu tür sorunlarla uğraşma konusunda uzmanlaşmış merkezlerle 

bağlantıları olmalıdır. İlk görüşmeler sırasında göçmenin/mültecinin yaşam deneyiminin bu 

yönü araştırılmalıdır. 

Araştırmalar, göçmenlerin ve mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonunun 

vatandaşlardan daha zor olduğunu gösteriyor; küçük çocukları olan kadınlar için daha da 

kötü. Yeni ülkeye yolculukları sırasında zaten yaşadıkları psikolojik sıkıntıya eklenen uygun 

tesislerin olmaması, iş aramalarında bir başka engeldir. 

İşverenler anketi yanıtlamakta isteksiz davrandılar, ancak göç konusunda, hatta bu 

grubun işgücü piyasasına entegre edilmesinin önündeki bir diğer engel olan göçmen veya 

mültecilerin işe alınmasından elde edebilecekleri fayda hakkında pek bir şey bilmediklerini 

görüyoruz. Yöneticiler, çalışanları arasında göçle ilgili önyargılardan da etkilenebilir. 

MIGRANTECH ayrıca, büyük çıktılarından biri olan çevrimiçi eğitim modülleri 

aracılığıyla işverenlere de hitap etmeyi planlıyor. 

Son sözler 

Katılımcılar, göçmen ve mültecilerin daha kısa sürede daha iyi bir iş bulmaları halinde 

hem hedef kitlemiz hem de toplum için sağlanabilecek faydanın altını çizdiler. Başarılı 

kişilerle profesyonel yaşamlarında temasları sürdürmek, yeni göçmenler ve mülteciler için iş 

fırsatları aramayı kolaylaştırabilir. 

 

✔ FRANSA 

En alakalı anahtar yetkinlikler hakkında tartışma 
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Ankette tanımlanan temel yetkinlikler şunlardı: zaman yönetimi ve dakiklik; kişilerarası, 

kültürlerarası, sosyal ve yurttaşlık becerileri; problem çözme; öğrenme, uyarlanabilirlik ve 

özerklik; ve kendi hatalarını tanıma yeteneği. 

Çalıştayda bulunan paydaşlar genel olarak bu sonuçları doğruladılar: tüm katılımcılar, "iş 

başında" hızlı bir şekilde kazanılabildikleri için daha az önemli kabul edilen teknik becerilere 

(zor beceriler) karşı davranışsal becerilerin önemini vurguladılar. 

Zaman yönetimi ve dakiklik, göçmenleri/mültecileri işe alan işverenler için birincil seçim 

kriterleri gibi görünmektedir. Gerçekten de bunlar, iş arayanların hem güvenilirliğini, 

ciddiyetini, motivasyonunu hem de bağlılığını yansıtmaktadır. 

Vurgulanan bir diğer unsur, ev sahibi ülkenin ve aynı zamanda iş dünyasının (kişilerarası, 

kültürlerarası, sosyal ve yurttaşlık becerileri) sosyal kodlarına hakim olmanın önemiydi. 

Örneğin, dostluk ve sosyallik vurgulandı. 

 

Göçmenlerin/mültecilerin istihdam edilebilirliğinin önündeki engeller hakkında tartışma 

Çalışma sırasında ortaya çıkan ana zorluklar sunuldu (örneğin, dil engeli, olası işler ve 

eğitim hakkında bilgi eksikliği, kesin bir profesyonel projenin eksikliği, vb.). 

Katılımcılar da bu sonuçları doğruladı. İlk olarak, Fransız diline hakim olmak, 

göçmen/mülteci halkın istihdam edilebilirliği için (en azından işveren ve meslektaşlarla 

iletişim kurabilmek ve seçilen sektöre özgü kelimeleri anlayabilmek için) merkezi bir konu 

ve vazgeçilmez bir ön koşul olarak tanımlandı. aktivite). 

Ayrıca, hem Pôle Emploi'nin profesyonel entegrasyon danışmanları hem de sivil 

toplumdan sponsorlar tarafından, göçmenleri ve mültecileri ilgili eğitim kurslarına ve 

sektörlere yönlendirmek ve gerekli her şeyi vermek için temas ağının ve göçmenler ve 

mülteciler için desteğin önemini vurguladılar: Bilgi. 

İş arayanların motivasyonu da istihdam edilebilirliklerinin vazgeçilmez bir anahtarı 

olarak sunuldu. 
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Son sözler 

Sonuç olarak, paydaşlar göçmenlerin ve mültecilerin profesyonel entegrasyonu yoluyla 

elde edilebilecek çarpan etkisinden bahsetmiştir. Aslında, bazı eski sponsorlu kişiler artık 

aramalarında diğer kişilere eşlik etmekte ve onları bilgilendirmektedir (kendileri sponsor 

veya danışman olarak). Göçmenlerin/mültecilerin istihdama girişi hem kendileri, hem 

işverenler hem de diğer potansiyel faydalanıcılar için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 

 

✔ PORTEKIZ 

Portekiz'in katılımcıları, odak grubunda kendilerine sunulan sonuçlara genel olarak 

olumlu geribildirim verdiler. Sonuçların göçmen entegrasyonundaki kendi deneyimlerini 

uyumlu bir şekilde gösterdiğini, hatta bazılarının kendileri göçmen olduğunu iddia ediyorlar. 

 

En alakalı anahtar yetkinlikler hakkında tartışma 

Çalışmada sunulan tüm yetkinlikleri işgücü entegrasyonu için değerli olarak kabul 

ettiler. Ancak, bazılarının göçmen ve mültecilerin entegrasyonu için daha önemli olduğu 

vurgulandı. 

Katılımcılara göre işgücü piyasası, çalışanların sanal yetkinliklerine daha fazla 

bağımlı hale geliyor. Bu nedenle göçmenlerin başarılı entegrasyonları için dijital ve 

bilgisayar becerileri geliştirilmelidir. 

Temel bir yeterlilik olmasa da, çalışmamızda ve katılımcılarımızın geri 

bildirimlerinde motivasyon ve iyi bir öz saygının iş bulmada çok önemli olduğu 

gösterilmiştir. Motivasyon, benlik saygısı, kendi başarısına inanma gibi içsel faktörlerin iş 

arama için çok önemli değişkenler olduğu gösterilmektedir. 

Katılımcılar ayrıca istihdam edilebilirlik yetkinliklerinin (örneğin, iş konuşmasının 

nasıl yapılacağına dair bilgi; iş görüşmesi sorularını yanıtlama; özgeçmiş hazırlama vb.) de 

işgücü aramada başarı için merkezi olduğunu eklediler. 
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Göçmenlerin/mültecilerin istihdam edilebilirliğinin önündeki engeller hakkında 

tartışma 

Çalıştayın katılımcıları Portekiz'in farklı bölgelerinden geliyor ve çok farklı 

gerçeklerle temas halinde. Ancak, hepsi dil engelini göçmenlerin entegrasyonu için büyük 

bir mücadele olarak kabul etti ve bu engelin ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmesi 

gerekiyor. Bu dil engeli, göçmenlerin entegrasyonu için gerekli olan bürokratik prosedürleri 

ve evrak işlerini de karmaşık hale getirebilir (örneğin, ikamet kaydı; diploma tanıma). 

Katılımcılar ayrıca, dil kurslarından çekilme oranını azaltmak için olası bir çözümün, 

kursiyerlerin dile giriş yapacakları bir seviye 0 eğitim almak olduğunu öne sürdüler. Ayrıca, 

dil kurslarından yüksek çekilme oranlarıyla mücadeleye bir çözüm olarak, eğitim açılışları 

için minimum kursiyer sayısının kaldırılması da eklendi. 

Daha önce de belirtildiği gibi, dijital becerilerin eksikliği (ör. CV oluşturma; çevrimiçi 

görüşmeler) günümüzde iş bulma konusunda büyük bir engel olabilir. Pandemi nedeniyle iş 

arama sürecinin dijitalleşmesiyle birlikte göçmenlerin dijital yetkinliklerle ilgili eğitimlerle 

donatılması önemlidir (çünkü bu yetkinliğin olmaması büyük bir engel olarak rapor 

edilmiştir). Ek olarak, teknisyenlere çevrimiçi çalışmak için doğru araçları ve bilgileri 

sağlamak da önemlidir. 

 

Son sözler: 

Projenin daha iyi gelişmesi için, bu çalıştaylarda görülen farklı görüşlerin 

bütünleştirilmesi önemlidir. Bununla birlikte, bu çalıştay oturumlarının ana sonuçları 

şunlardı: 

● Projenin genel geri bildirimi ve sonuçları olumluydu ve katılımcılarımızın 

görüşleriyle kısmen uyumluydu. 

❖ Katılımcılarımız şunları vurguladı: 

❖ Çalışmamızda ve katılımcılarımızın geri bildirimlerinde gösterilen motivasyon ve iyi 

benlik saygısı, iş bulmada çok önemli. 
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❖ Dijital ve bilgisayar becerileri- Katılımcılara göre, işgücü piyasası çalışanların sanal 

yetkinliklerine daha fazla bağımlı hale geliyor. Bu nedenle göçmenlerin başarılı 

entegrasyonları için bu tür becerilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

❖ İstihdam edilebilirlik yetkinlikleri (örneğin, bir konuşmanın nasıl yapılacağına dair 

bilgi; iş görüşmesi sorularını yanıtlama; özgeçmiş hazırlama, vb.) - aynı zamanda iş 

aramadaki başarı için de merkezi öneme sahiptir. 

❖ İş entegrasyonu için değerli olarak sunulan tüm yetkinlikler ile anlaştılar 

 

● Dil engelinin göçmenlerin entegrasyonu için büyük bir mücadele olarak görüldüğü 

ve bu engelin ortadan kaldırılması için çaba gösterilmesi gerektiği de dikkat çekicidir. 

Bu, MIGRANTECH projesinin amaçlarının merkezinde olmasa da, 

platformumuzdaki diğer dil araçlarının bağlantılarını ekleyerek bu konuya kısaca 

değinilebilir. 

Proje daha sonra aşağıdaki gibi konuları dahil etmeye bakacaktır: 

● Dijital ve bilgisayar becerileri 

● Zaman yönetimi, dakiklik ve doğruluk 

● Öğrenme yeteneği, adaptasyon ve özerklik 

● Kendi hatalarını kabul etme yeteneğinde duyarlılık 

● Dijital ve bilgisayar becerileri 

● Motivasyon ve iyi bir özgüven 

● İstihdam yetkinlikleri 

Bu ana bulguları, MIGRANTECH projesinin aşağıdaki IO'larının geliştirilmesine dahil 

etmek önemlidir. Daha sonra yukarıda belirtilen yetkinliklerin projenin çevrimiçi 

modüllerine dahil edilmesi için çaba gösterilecektir. 
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✔ TÜRKIYE 

En alakalı temel yetkinlikler hakkında tartışma 

Çalışma sonuçlarına göre, en temel yeterlilikler şunlardır: kişilerarası ve kültürlerarası, 

sosyal ve yurttaşlık becerileri; ana dilde etkili iletişim kurma kapasitesi; zaman yönetimi ve 

dakiklik; problem çözme; ve iletişim becerileri. 

Toplantıya katılanlar genel olarak bu özellikleri doğruladı. İşverenler, bunlardan 

bazılarının halihazırda hedef grupta bulunduğunu belirtti. Örneğin, dakiklik ile ilgili herhangi 

bir sorun yaşamadıklarını ifade ettiler. Mültecilerin anadillerinde iletişim konusunda kendi 

aralarında sert tavırlar sergilediklerine değinildi. Ayrıca problem çözme ve iletişim becerileri 

sektöre göre de değişebilmektedir. Göçmenleri işe almanın sonuçlarından temelde memnun 

olduklarını belirttiler. 

Dernek çalışanlarının yanı sıra mültecilere iş aramalarında eşlik eden gönüllüler de dil 

eğitiminin önemine vurgu yaptı. Ayrıca işçi hakları ve dilekçe ile ilgili bilgilere erişimin 

iyileştirilmesi gerektiğini öne sürdüler. 

 

Göçmenlerin/mültecilerin istihdam edilebilirliğinin önündeki engeller hakkında tartışma 

Anket sonuçlarına göre, ev sahibi ülkede iletişim kuramama, ülke sınırları içindeki en önemli 

engeldir. Anket analiz edilirken kariyer ve eğitim fırsatlarının nasıl raporlanacağına ilişkin görüşler 

ifade edilebilir. Katılımcılar bu engelleri kişisel ve mesleki yaşamlarından örnekler vererek 

doğruladılar. Örneğin Türkçe öğrenmek için yeterli imkanlar yok ve dile hakim olmadıkları için 

belirli çalışma kalıpları içinde kalmak zorundalar. Sorunlardan biri, iş bulduktan sonra onlara destek 

olacak bir kurumun olmamasıdır. 

 

Son sözler: 

Görüşme sonucunda psikolojik destek ve motivasyonun önemli olduğu, işverenin proje 

sürecinde ortaya çıkacak e-modüllerde aradığı yetkinliklerin sektörlere, iş ve dil eğitimlerine 
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göre kategorize edilmesi gerektiğine karar verildi. Fırsatlar yaygınlaştırılmalıdır. Anketin ilk 

beş yanıtının sonuçları, toplantıda bulunan kişilerin deneyimlerini bir şekilde temsil 

ediyordu. Ayrıca eski mültecilerin çalışma koşulları hakkında bilgi edinmenin bir yolu 

olduğunu, ancak bunun yoruma dayalı ve kişisel yorumları içerdiğini belirttiler. Daha 

bilimsel ve gerçek bilgilerin olduğu bir platform daha faydalı olacaktır. Modüller arasında 

özellikle engelli ve engelli mültecilere yönelik bilgilerin yer alması önerildi. Platformun 

Arapça versiyonuna olan ihtiyaç da vurgulandı. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmadan çıkarılacak herhangi bir sonuca varmadan önce, bu verilerin, bu hedef 

grupların mevcut durumlarını tasvir etmemek ve olası eğilimlere farkındalık getirmek olan 

bu raporun birincil amacına hizmet ettiğinin altını çizmek önemlidir. Bu verilerden elde 

edilen tüm sonuçlar, spekülasyonlar ve olası eğilimler olarak hizmet eder. 

Bununla birlikte bu çalışmanın bulguları üç sonuçla özetlenebilir: 

1. İlk olarak, göçmen ve mülteci entegrasyonu için temel yeterliliklerde hedef 

gruplar arasında bir miktar uyum olduğunu anlıyoruz. Sunulan tüm yetkinlikler, 

tümü ortalamanın üzerinde önem derecesinde derecelendirildiği için işgücü 

piyasasında önemli olarak kabul edildi. En önemliden en az önemliye doğru, 

aşağıdaki grafik değerli yetkinlikleri sunar (res. 13) 

 Bu önemli bir bulgudur çünkü bu yeterlilikler, özellikle yeterlilik eğitimi için e-

modüllerin oluşturulmasında, sonraki IO'ların geliştirilmesi için merkezi 

olacaktır. Tüm bu yetkinlikler yumuşak beceriler olduğu için eğitim ve deneyim 

yoluyla uygulanabileceğini de belirtmekte fayda var. Bu nedenle, bir yetişkin 

eğitim platformuna dahil edilmeleri, göçmen ve mülteci nüfusta işgücü 

entegrasyonunu teşvik etme projesinin amacı ile ilgilidir. 
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2. İkinci olarak, dilsel etkinlikler hedef grup için faydalı destek türleri olarak 

değerlendirildiğinden göçmenlerin/mültecilerin bakış açısına göre dil engeli de iş 

bulmanın önünde bir engel gibi görünüyordu.  

3. Üçüncüsü, iş tatminiyle ilgili olarak, işverenlerin işe aldıkları göçmen çalışanlara 

ilişkin puanlarının, göçmen çalışanların mevcut işlerine yönelik puanlarından daha 

olumlu olduğu dikkat çekmektedir. Bu bulgular, bu ikinci hedef grubun işlerinden 

memnun olmamasına rağmen, hala çalışabildiklerini ve iyi bir performans 

sergilediklerini gösterebilir. Öte yandan göçmenlerin daha fazlasını yapmak için 

çabaladıkları ve daha uygun koşullarda çalıştıkları da ortadadır. Bu, göçmenlerin 

ve mültecilerin ev sahibi ülkelerde başarılı bir şekilde entegrasyonuna doğru 

ilerlemek için MIGRANTECH'e benzer projelerin geliştirilmesi gibi sürekli 

çabaların önemini vurgulamaktadır. 

Bu raporun ana sonuçları, aşağıdaki IO'ların geliştirilmesi için ana noktalar olarak 

kullanılacaktır. İşgücü piyasasında değerli olduğu bildirilen yetkinlikler, bildirilen ihtiyaçlar 

ve göçmen ve mültecilerin entegrasyonu için faydalı olan destek türleri ile uyumlu olarak e-

modüllerin oluşturulmasına dahil edilecektir. Bu rapor daha sonra yetişkin göçmenler ve 

mülteciler için iyi eğitim ve entegrasyon uygulamalarının tanımlanmasını içeren IO2'ye bir 

köprü olabilir. 
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EK 

(Ülkenizde göçmen entegrasyonunu destekleyen başlıca yasalar nelerdir?) 

✔ BELÇIKA 

Yabancılar Kanunu 

Göçü düzenleyen ana yasa, 15 Aralık 1980 tarihli topraklara erişim, yabancıların ikameti, 

yerleşimi ve çıkarılmasına ilişkin yasadır. refugees: art. 48. 

Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili olarak, 30 Nisan 1999 tarihli yabancı işçi çalıştırma 

kanunu bulunmaktadır. Bölüm III, işgal izni ve çalışma izni ile ilgilidir; Bölüm IV, işgal ve 

çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin şartlar ve prosedürler; 

Vatandaşlık Kanunu 

Vatandaşlıkla ilgili olarak, Belçika Vatandaşlık Yasası, Belçika vatandaşlığı göçünü 

tarafsız hale getirmek için Belçika Vatandaşlık Yasasını değiştiren 4 Aralık 2012 tarihli 

kanun ile yakın zamanda değiştirilmiştir. Atıftan (Bölüm II) başka vatandaşlık kazanmanın 

ikinci yolu olan vatandaşlığın kazanılmasını düzenleyen Bölüm III'tür 

 Sığınma Kanunu  

12 Ocak 2007 tarihli sığınmacıların ve diğer bazı yabancı kategorilerdekilerin kabulüne 

ilişkin kanun;  

Ayrımcılıkla Mücadele Kanun 

Bazı ayrımcılık biçimleriyle mücadele için 10 Mayıs 2007 tarihli kanun. 

15 Şubat 1993 tarihli yasa [göç akışlarının analizi, yabancıların temel haklarının 

korunması ve insan ticaretiyle mücadele için bir Federal Merkez kurulması]. 

Ayrımcılıkla mücadele ve Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa Muhalefet Merkezi kuran 15 Şubat 

1993 tarihli Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Şubat 2003 tarihli kanun 
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✔ FRANSA 

Kontrollü göç, etkili bir sığınma hakkı ve başarılı entegrasyon için 10 Eylül 2018 tarih 

ve 2018-778 sayılı kanun 

"Sığınma ve Göç Yasası"nın üç amacı vardır: sığınma başvurularını işleme koymak için 

gereken süreyi azaltmak; yasadışı göçe karşı mücadeleyi güçlendirmek; ve beceri ve 

yetenekleri için kalmaya kabul edilen yabancıların kabulünü iyileştirmek. Özellikle, bu yasa, 

sığınmacıların, prosedürlerinin başlamasından sonraki 6 ay gibi kısa bir süre içinde işgücü 

piyasasına girmelerine izin vermektedir (önceki 9 aya kıyasla). 

7 Mart 2016 tarihli ve 2016-274 sayılı yabancıların haklarına dair kanun 

Bu yasanın amaçları, Fransa'yı yabancı yetenekler için daha çekici hale getirmek ve 

yasadışı göçle daha iyi mücadele etmek için daha iyi bir karşılama ve entegrasyon 

sağlamaktır. Cumhuriyet Entegrasyon Sözleşmesine (CIR) dayalı kişiselleştirilmiş 5 yıllık 

bir Cumhuriyet entegrasyon programı oluşturarak yeni gelen yabancılar için kabul ve 

entegrasyon sisteminin elden geçirilmesini sağlar. Bu, eski Kabul ve Entegrasyon 

Sözleşmesinin (CAI) yerini alır. Fransa'ya yerleşmek isteyen tüm yeni gelenler tarafından 

imzalanır. 

29 Temmuz 2015 tarihli ve 2015-925 sayılı sığınma hakkı reformuna ilişkin kanun 

Bu yasa, Haziran 2013'te kabul edilen Avrupa direktiflerini ("iltica paketi") aktarır ve 

Fransız sığınma yasasında reform yapar. Özellikle, prosedürün tüm aşamalarında 

(başvurularının daha hızlı kaydedilmesi; bir koruma görevlisi ile görüşme sırasında bir 

danışmanın bulunması; güvenlik açıklarının daha iyi değerlendirilmesi) uluslararası 

korumaya ihtiyaç duyan kişilere yönelik garantileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, 

sığınma başvurularının ortalama dokuz ay içinde incelenmesi hedefini de belirler. Son olarak, 

sığınmacıların sunuldukları bölgeden başka bir bölgeye atanmalarına izin veren bağlayıcı bir 

uyum sistemi ile sığınmacılar için kabul koşullarını daha adil ve aynı zamanda daha 

yönlendirici hale getirmeyi amaçlıyor. 
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✔ PORTEKIZ 

Yabancılar Kanunu 

102/2017 Sayılı Yabancılar Kanunu, yabancıların ulusal topraklara giriş, kalma, ayrılma 

ve ülkeden çıkarılmasına ilişkin yasal rejimi onaylar. Oturma izni, geçici veya kalıcı olabilen 

Yabancılar ve Hudutlar Dairesi'nden (SEF) talep edilmelidir ve Portekiz topraklarında ikamet 

etme yetkisine sahip yabancı bir vatandaş oturma izni alır. Ek olarak, 2018'deki yeni 

yönetmelik güncellemesi, vize ve oturma izni başvurularına ilişkin prosedürleri düzene 

sokan, bürokrasiyi ortadan kaldıran ve daha esnek hale getiren daha basitleştirilmiş bir rejim 

getiriyor. 

Vatandaşlık Kanunu 

Vatandaşlık Yasasına göre (Organik Kanun nº 2/2018), Portekiz vatandaşlığı iki şekilde 

atfedilebilir, menşei gereği vatandaş olanlar veya üç durumdan kaynaklanan vatandaşlığın 

kazanılması yoluyla: vasiyetin etkisiyle, evlat edinme yoluyla ve vatandaşlığa kabul yoluyla. 

İltica Kanunu 

26/2014 sayılı Kanun, sığınma veya ikincil koruma sağlanmasına ilişkin koşulları ve 

prosedürleri ve sığınmacı, mülteci ve ikincil koruma statüsünü belirler. 

Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu 

93/2017 sayılı Kanun, ırk ve etnik köken, renk, milliyet, soy ve menşe ülkesi temelinde 

ayrımcılığın önlenmesi, yasaklanması ve bunlarla mücadele için yasal rejimi belirler. 

Entegrasyon Kanunu 

Portekiz hükümeti tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararları tarafından oluşturulan 

göçmenlerin entegrasyonu için üç belgeyi derleyin: 2015-2020 Stratejik Planına ilişkin 12-B 

/ 2015; 2010-2013 Göçmen Entegrasyon Planına ilişkin 74/2010; ve 2007-2009 Göçmenlerin 

Entegrasyonu Planına ilişkin 63-A/2007. 
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✔ TÜRKIYE 

İskan Kanunu 

1934 ve 2006 yılları arasında, Türkiye'nin İskan Kanunu, 2510 sayılı Kanun, yabancıların 

Türkiye'ye resmi olarak yerleştirilmesini düzenlemiştir, “iltica ve göç hakkını yalnızca 'Türk 

asıllı ve kültürüne' sahip kişilerle [sınırlandırmaktadır]. 2006 yılında Uzlaşma Kanunu kabul 

edilmiş, bu arka plan vurgusu korunmuştur ve dolayısıyla “Türkiye'de kısa sürede 

vatandaşlığa da yol açan kolaylaştırılmış resmi yerleşim kanalının hala bireylere ayrıldığı 

anlaşılmaktadır." (Zeldin, 2016). 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

Türkiye'nin yeni oluşturulan Mültecilerin Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi'ne (daha 

sonra Sözleşme'nin 1967 Protokolü'nü de kabul etti) katıldığı 1950'lere kadar, Türkiye'nin 

göç yönetimine ilişkin 1934 tarihli İskan Kanunu dışında herhangi bir özel mevzuatı yoktu. 

1999'da Türkiye, Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda bir dönüm noktasına geldi ve ardından, 

aralarında ülkenin iltica ve Göç Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2005 Ulusal Eylem 

Planı'nın da yer aldığı yeni politika ve kanunları uygulamaya başladı.  

Göçle ilgili yasal yapı. Nisan 2013'te, “göçle ilgili konularda ilk kapsayıcı ve güncel 

kanun” olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) kabul edildi; Nisan 

2014'te yürürlüğe girmiştir. YUKK'nın amacı, yabancıların Türkiye'ye girişine, Türkiye'de 

kalışlarına ve Türkiye'den çıkışlarına ilişkin usul ve esasları, koruma talebinde bulunan 

yabancılara sağlanacak korumanın kapsamını ve uygulamasını düzenlemektir. İçişleri 

Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 

altındadır (Zeldin, 2016). 

Geçici Koruma Yönetmeliği 

22 Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği yayınlandı. Ülkelerini terk etmek 

zorunda kalan ve ayrıldıkları ülkelere geri dönemeyen ve acil ve geçici koruma aramak için 

kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara diğer hususların yanı 
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sıra sağlanabilecek geçici koruma işlemlerini kapsar ve uluslararası koruma talepleri bireysel 

değerlendirmeye alınamayan kişilerdir (Zeldin, 2016). 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının bir yabancının çalışma izni başvurusunu otuz gün içinde kesin olarak karara 

bağlamasını öngörmektedir. Karar olumsuz ise, başvuru sahibi otuz gün içinde idare 

mahkemesine itiraz edebilir. İşgücü piyasasına erişmek için sığınmacı ve muhtemel işveren, 

çalışma izni belgelerini birlikte sunmalıdır. Ancak, “işgücü piyasasının durumu ve çalışma 

hayatındaki gelişmeler ile sektörel ve ekonomik koşulların gerektirdiği hallerde” belirli bir 

süre için veya belirli sektörler veya idari/coğrafi alanlar için kısıtlamalar uygulanabilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belirli “değerlendirme kriterleri” temelinde çalışma 

izni başvurularının onaylanıp onaylanmamasına karar verir, örneğin, “bir işyerinin yabancı 

uyruklu işçi çalıştırabilmesi için en az beş Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekir. aynı 

işyeri. İşe alınacak ilave her yabancı uyruklu kişi için işyerinde 5 Türk çalışanının daha 

gösterilmesi zorunludur.” (Zeldin, 2016). 

 

✔ BELÇIKA 

Belçika federal sisteminde göçmenlik politikası federal bir yetki olarak kalırken, göçmen 

politikası daha çok Toplulukların, Bölgelerin ve Şehirlerin bir yetkinliğidir. Yabancıların 

entegrasyonu bir toplum meselesidir. Brüksel ve Valon bölgelerinde, entegrasyondan Fransız 

Toplum Komisyonu (COCOF), Flaman tarafında ise Flaman hükümeti (Vlaamse Regering) 

sorumludur. Bu nedenle, kabul veya entegrasyon süreci Flanders'ta (ve Hollandaca 

konuşulan Brüksel'de), Valon bölgesinde ve Fransızca konuşulan Brüksel'de farklı şekilde 

yönetilir. 

Her bölgede, resepsiyon ofisleri yeni gelenlerin sosyal ve dilsel bir değerlendirmesini 

yapmayı ve onları programın çeşitli yönlerini uygulayan yapılara (dahili veya ortaklarla) 

yönlendirmeyi mümkün kılar. 
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Flaman Bölgesi 

Sivil entegrasyon yolu veya 'Inburgering' 2003'ten beri uygulanmaktadır. Entegrasyon 

yolu şu anda altı İl Ofisi (Inburgering en Integratie ajansının bir parçası) tarafından 

faaliyetlerini Flanders ve Brüksel'de "Het Huis van Het Nederlands" ile işbirliği içinde 

yürütmektedir. Hollandaca dil kursları verilmektedir. 

Program, ilki yeni gelenler ve bazı özel gruplar için zorunlu olan iki bölüme ayrılmıştır. 

Bir sosyal oryantasyon, bir Hollandaca dil kursu ve bir kariyer oryantasyonu (istihdama 

yönelik), eğitim oryantasyonu (ileri eğitim veya eğitim veya sosyal oryantasyona yönelik) 

veya en uygun aktiviteyi belirlemek için sosyo-kültürel yaşama katılım, gönüllü çalışma 

içerir. 

Bu ilk aşamanın sonunda, kişi bir sertifika alır ve ilk aşamada mevcut olan çeşitli yönler 

için (örneğin iş arama, Hollandaca dil kursları, vb.) gönüllü olarak kursu uzatmaya karar 

verebilir". 

Valonya 

Karşılama kursu Mayıs 2014'te başlatıldı ve 2016'da zorunlu bir entegrasyon kursuna 

dönüştü. 8 Bölgesel Entegrasyon Merkezi (CRI) tarafından yürütülür ve onaylı yerel 

derneklerde gerçekleştirilebilir. 

Sistem, dört bölüme ayrılan bir zorunlu kabul anlaşmasının imzalanmasını sağlar: sosyal 

bir değerlendirme yapmak için bir kabul modülü, Belçika'da ikamet eden tüm kişilerin 

hakları ve görevleri hakkında bilgi sağlamak ve gerekirse, idari yardım veya uygun tesislere 

veya hizmetlere sevk; vatandaşlık eğitimi; ve sosyal değerlendirmede gerçekleştirilen 

ihtiyaçların analizine bağlı olarak: Fransızca dil eğitimi veya mesleki rehberlik". 

Brüksel 

Brüksel Başkent Bölgesi'nde, Hollanda dilinde "Inburgering" programı ve Fransızca 

dilinde resepsiyon programı bir arada bulunur. Eylül 2013'te kabul edilen ikincisi, Mart 

2016'dan beri yeni gelenler için resepsiyon ofisleri (BAPA) tarafından uygulanmaktadır. 
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Fransızca dil kabul programında, yeni gelenlere başlangıçta bir karşılama, hakları ve 

görevleri hakkında bilgi, dil değerlendirmesi, sosyal değerlendirme ve uygun olduğunda 

belirli prosedürlerin (barınma, sağlık hizmetleri, eğitim, diplomalar dahil önceki öğrenmenin 

tanınması vb.). 

İkinci aşamada, sosyal değerlendirme ve dil değerlendirmesi özel eğitim açısından 

ihtiyaçları vurgulamışsa, yeni gelenler Fransızca dil kurslarına ve vatandaşlık eğitimine 

erişebilir. 

Belçika'da yeni gelenlerin entegrasyonu bölgelerin sorumluluğundadır (ülke 3 bölgeye 

ayrılmıştır): Brüksel Kararnameler veya emirler yoluyla, artık zorunlu olan kabul ve 

entegrasyon yollarını tanımlamışlardır. 

Örneğin Valonya'da, tercümanlık hizmetleri de dahil olmak üzere entegrasyon yolunun 

bir parçası olarak düzenlenen faaliyetler, yeni gelenler ve 152/7 Maddesinde (yukarıda 

belirtilen Valon Kararnamesi'nin 7. Maddesi) belirtilen yükümlülüğe tabi olmayan 

yabancılar için ücretsizdir. ). 

 

✔ FRANSA 

Son yıllarda göçmenlerin ve mültecilerin profesyonel entegrasyonuna yapılan güçlü 

kamu yatırımları damgasını vurdu. 2020 yılında yayınlanan Ulusal Entegrasyon 

Değerlendirme Mekanizması (NIEM) raporuna göre Fransa, 2017-2019 yılları arasında 

entegrasyon konusunda en olumlu politika ve mevzuat gelişmelerine sahip Avrupa ülkeleri 

arasında yer almaktadır (Duvernoy &Soupios-David, 2020). 

2018 yılında, hükümet tarafından Mültecilerin Kabulü ve Entegrasyonu için Ulusal 

Strateji kabul edilmiştir. Fransız entegrasyon politikasının bu revizyonu 4 entegrasyon 

koluna dayanmaktadır: Fransızca diline hakimiyet, yurttaşlık eğitimi, istihdama erişim ve 

belirli özel durumların dikkate alınması. Hedefleri, mülteci entegrasyon politikasının 

yönlendirilmesini güçlendirmek; her mülteciyi güçlendirilmiş bir entegrasyon sürecine 

adamak; mültecilerin Fransızcaya olan hakimiyetini ve eğitim ve istihdama erişimlerini 
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geliştirmek; barınma, sağlık ve haklara erişimlerini garanti altına almak; ve mülteciler ile 

Fransa arasındaki bağlantıları teşvik etmek (DIAIR, 2018). 

Bu ulusal stratejinin ilk sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlayan NIEM raporuna göre, 

ikincisi özellikle “bütünleşik destek mekanizmalarının, mesleki eğitimin ve istihdama 

yönelik desteğin geliştirilmesine ve ayrıca konut yakalama politikasının güçlendirilmesine 

izin verdi.”. 

 

2019'da hükümet tarafından entegrasyonla ilgili yeni önlemler açıklandı: 6 Kasım'da 

bakanlıklar arası göçmenlik ve entegrasyon konseyi sırasında, Başbakan Edouard Philippe 

"göç, sığınma ve entegrasyon politikamızı iyileştirmeye yönelik 20 karar" açıkladı. Bu 

kararlar, yabancı diplomanın tanınmasını iyileştirmeyi, konutlara erişimi kolaylaştırmayı ve 

yeni gelen kadınların işgücü piyasasına daha iyi erişimini teşvik etmeyi amaçlıyor. 

 

✔ PORTEKIZ 

Entegrasyon Politikası 

Göç Stratejik Planı (PEM), 2015'ten 2020'ye kadar entegrasyon politikalarının 

uygulanmasını öngörerek, ülkeyi daha karmaşık ve zorlu bir gerçeklikte siyasi olarak 

yönlendirmeyi ve kendisini Avrupa Birliği tarafından tanımlanan “göç ve hareketliliğe 

yönelik küresel yaklaşıma” adapte etmeyi amaçlamaktadır. . 

Bu Plan, yasal göçü desteklemekte ve yeni göç akışlarına özen göstermekte, yeni sınır 

yönetimi biçimlerini öngörmekte ve kullanıcılarına daha fazla kolaylık ve Avrupa bölgesinin 

daha fazla güvenliğine izin vererek Portekiz'i “Akıllı Sınırlar” projesinin öncüsü 

yapmaktadır. PEM, demografik açıkla çapraz mücadele gibi farklı zorluklara çapraz ve 

eklemli çözümler önermektedir; Portekiz'de yaşayan göçmen toplulukların entegrasyonu ve 

eğitiminin pekiştirilmesi; yeni vatandaşların dahil edilmesi ve eğitimi; Uluslararası 

hareketlilik; yetenek yönetimi ve ülkenin çekiciliğinin arttırılması; göç ve göç arasında daha 

iyi bağlantı; ve Portekizli göçmenlerin geri dönüşü ve tekrarı için destek. 

Eğitim ve Öğretime İlişkin Beyaz Kitap 
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Eğitim ve Öğretime İlişkin Beyaz Kitap, çok pragmatik bir söylem sunar, üç büyük sosyal 

sorunu ve Avrupa Birliği'ndeki Üye Devletler tarafından bunları karşılamak için alınacak 

önlemleri tanımlar. Hayat boyu eğitim ve öğretim, Avrupa'nın başlıca sorunları olarak 

algılanan işsizlik ve sosyal dışlanma sorunlarının üstesinden gelmek ve bunları önlemek için 

temel araçlar olarak görülmektedir. Eğitim ve öğretimin ekonomik kalkınmanın hizmetinde 

araçlar olarak kullanıldığı, “eğitim ve öğretimin işsizlik sorunu karşısında son kaynaklar 

olduğu” ifadesinde de doğrulanmıştır (AVRUPA KOMİSYONU, 1995, s.15). 

Hayat Boyu Öğrenme Muhtırası 

Hayat Boyu Öğrenme Memorandumu (AVRUPA KOMİSYONU, 2000), Eğitim ve 

Öğretim üzerine Beyaz Kitap'ın kılavuz ilkelerini uygulamayı amaçlayan bir belgedir. 

İstihdam, ekonomik büyüme ve sosyal içerme konularıyla girift bir şekilde bağlantılı 

eğitim ve öğretime yeni bir yaklaşımın öneminin altını çiziyor. Bu yeni yaklaşımı uygulamak 

için, çeşitli Üye Devletlere hayat boyu öğrenme perspektifine dayalı önlemleri uygulamada 

rehberlik edecek altı politika belirlenmiştir. Avrupa Birliği'nin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin 

politika perspektifi, istihdam edilebilirliği ve sosyal içermeyi garanti etmek için her 

vatandaşın her zaman öğrenme ve tüm yaşam bağlamlarında sorumluluk alması gerektiğini 

savunur. 

 

✔ TÜRKIYE 

Türkiye'nin eğitime erişim ve sağlık haklarına ilişkin entegrasyon politikaları halen 

gelişmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile mülteciler kimlik göstererek 

sağlık, eğitim, işgücü piyasasına erişim, sosyal refah gibi temel haklara sahip olmaktadır. 

Temel haklara erişimin sağlanması entegrasyon süreçlerinin başarılı bir şekilde devam etmesi 

için en temel unsurlardan biridir. Göçmen ve mültecilerin entegrasyon süreci, statülerindeki 

farklılık nedeniyle değişmektedir. Güvencesiz statüdeki mültecilerin entegrasyon süreci, 

güvenli statüdeki mültecilere göre daha yavaştır çünkü plan yapmaları giderek 

zorlaşmaktadır. Bu nedenle mülteci entegrasyonunda yasal statü çok önemli bir yer 

tutmaktadır (ŞİMŞEK, 2018). 
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Mülteci akışını kontrol etmeye yönelik politikalar, Türkiye'de geçici olarak 

bulunmadıkları ve ikinci ve üçüncü kuşakların var olduğu düşünüldüğünde mülteci 

entegrasyonunu içermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği üyelik tartışmaları sırasında Nisan 

2012'de göç politikaları geliştirmiş ve mültecilerin “geçici koruma” altında olduğunu 

bildirmiştir. Bu yasal koruma statüsü içinde hükümet, mültecilerin sınırı geçmesine izin 

verdi, temel ihtiyaçlarını karşıladı ve koruma sağladı. Ekim 2014'te geçici koruma kanunu 

düzenlemesi ile sosyal ve hukuki işlerini yapmaları için geçici koruma kimliği verdiler. 

Mülteciler, geçici koruma kimliği ile eğitim, sağlık, işgücü piyasasına erişim gibi temel 

haklara sahipti (Zeldin, 2016). 

4817 sayılı “Yabancılara Çalışma İzinleri” kanununun düzenlenmesi ile mülteciler, 

geçici kimliklerini kazandıktan 6 ay sonra Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen belirli 

sektör ve illerde yasal olarak çalışma hakkına sahiptir. Vatandaşlığa sahip olmak için gerekli 

şartlar; 

1. Üniversite mezunu olmak 

2. Türkiye sanayisine, ekonomisine, teknolojisine vb. fayda sağlama potansiyeline sahip 

olmak.  

3. Çalışma iznine sahip olmak 

 

(Ülkenizde göçmen entegrasyonunu teşvik eden bazı kurumlar nelerdir? Lütfen kamu ve 

özel kuruluşları tanımlayın.) 

✔ BELÇIKA 

- Wallonia'ya yayılmış Bölgesel Entegrasyon Merkezleri (örneğin: https://cripel.be/), 

Sosyal Yardım için Kamu Merkezleri 

(https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas),  

https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas
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- FOREM (https://www.leforem.be/), Hollandaca konuşan muadili VDAB 

(https://www.vdab.be/) ve Brüksel Başkent Bölgesi için ACTIRIS 

(https://www.actiris) .brüksel/fr/citoyens/), vb.  

- State Secretariat for Migration (https://ibz.be/fr/sammy-mahdi-secr%C3%A9taire-

etat-a-asile-et-migration) 

- Foreigners Litigation Council (https://www.rvv-cce.be/fr) 

- Mülteciler ve vatansız kişiler için genel komiserlik ofisi 

-  (CGRS - CGRA; https://www.cgra.be/fr), bağımsız federal yönetim. Belçika'daki 

merkezi sığınma makamıdır. 

- Myria (https://www.myria.be/fr) göçü analiz eder, yabancıların haklarını savunur ve 

insan ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele eder. Gerçek bilgilere ve insan haklarına 

saygıya dayalı bir politikayı teşvik eder. Myria bağımsız bir kamu kurumudur. 

- Yabancılar Dairesi (https://www.ibz.be/fr/office-des-etrangers) çeşitli ortaklarla 

işbirliği içinde göç akışlarının yönetimini sağlar. Yabancıların ülkeye girişi, ikameti, 

yerleşimi ve sınır dışı edilmesine ilişkin tüm kararları alır. 

- Kızılhaç, insani yardım alanında kilit bir oyuncu. Belçika Kızıl Haçı, insanların 

acılarını dindirmek ve insani krizleri önlemek için sürekli savaşıyor. 

- Fedasil (https://www.fedasil.be/fr), uluslararası koruma için başvuranların kabulüyle 

ilgilenir ve çeşitli kabul yapılarının kalitesini ve uygunluğunu garanti eder ve menşe 

ülkelere gönüllü geri dönüş organizasyonunu koordine eder. Göçmenleri ve 

ortaklarımızı www.retourvolontaire.be üzerinden bilgilendiriyoruz. 

- Ciré (https://www.cire.be/) 65 yılı aşkın süredir, ikamet izni olsun ya da olmasın 

sürgüne gönderilen kişilerin hakları için çalışıyor. 

- BAPA (http://www.bapabxl.be/), yeni gelenler için, sosyal, ekonomik ve kültürel 

gelişimlerini artırmayı amaçlayan bir sosyal politikanın parçası olarak Brüksel-

Başkent Bölgesi'nde ücretsiz kabul programını uygulamaktan sorumlu olan bir 

resepsiyon ofisidir. 

 



 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 

and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 
60 

 

✔ FRANSA 

- İçişleri Bakanlığı'nın bir parçası olan Fransa'daki Yabancılar Genel Müdürlüğü 

(DGEF), Fransız göçmenlik ve entegrasyon politikalarını tasarlar ve yönetir. 

- Mültecilerin Kabulü ve Entegrasyonu için Bakanlıklar Arası Delegasyonun (DIAIR) 

rolü, mülteci kabulü ve entegrasyon politikalarının tanımlanmasına ve 

koordinasyonuna katılmaktır. 

- 2009 yılında oluşturulan Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi (OFII), DGEF'in 

entegrasyon politikalarının uygulanmasında ana operatörüdür. Özellikle yeni 

gelenlerle, sonunda yabancıların cumhuriyetle uyum sözleşmelerini imzaladıkları 

kişisel görüşmelerin yapılmasından ve sözleşmede öngörülen eğitimlerin 

düzenlenmesinden sorumludur. OFII, tüm ülkeyi kapsamasını sağlayan bir bölge 

ofisleri ağına sahiptir. 

- Göçmen Nüfusların Barınması için Bakanlıklar Arası Komisyonu (CILPI), 

göçmenlerin konutlara erişimini teşvik etmek için eylemleri koordine etmekten ve 

yürütmekten sorumludur. 

- Valiler, Devletin temsilcileri, yabancıların kabul ve entegrasyon politikasının 

bölgesel düzeyde uygulanmasından sorumludur. 

- Yerel yönetimler (belediyeler, departman konseyleri ve bölge konseyleri) yeni 

gelenlerin yeterliliklerine göre entegrasyonuna katılırlar (çocukları okula 

kaydettirme, sosyal eylem veya mesleki eğitimi finanse etme). 

- Bölgesel düzeyde, ulusal sistem ile ulusal sistem arasında arayüz görevi görenler 

başlıca Pôle Emploi ajansları, Maisons de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

(İstihdam ve Mesleki Eğitim Merkezleri) ve Missions Locales (Yerel Misyonlar)'dir. 

mesleki entegrasyon sürecinde mülteciler. 

- Fransız sivil toplumu da göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonuna çok katılıyor. 

Ülke genelinde, Devletin ve yerel yönetimlerin bu alandaki faaliyetlerini desteklemek 

için bu çerçevede yaklaşık 1.000 dernek finanse edilmektedir. Son olarak, son 

yıllarda, ekonomik aktörler yeni gelenlerin profesyonel entegrasyonuna giderek daha 
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fazla dahil oldular. 2015 yılında kurulan Mülteciler için Çadır Ortaklığı koalisyonu, 

mültecilerin katılımını teşvik etmek için özel sektörü harekete geçirmek için 

çalışıyor. L'Oréal, Sodexo ve BNP Paribas gibi Fransız grupları da dahil olmak üzere 

140'tan fazla çok uluslu şirketi bir araya getiriyor. Ayrıca, giderek artan sayıda 

Fransız şirketi, mültecileri ekiplerine dahil etmek için tasarlanmış programlar 

uyguluyor. Bu programlar çeşitli şekillerde olabilir: sponsorluk, yoğun kurslar veya 

eğitim. Bazı şirketler ayrıca, becerilerine ve projelerine dayalı olarak mültecilerle 

temasa geçmeleri için uzman işe alım ajanslarına çağrıda bulunuyor. 

 

✔ PORTEKIZ 

Kamu Sektörü 

- Cumhuriyet Meclisi temsilcileri, hükümet üyeleri, ırkçılık karşıtı göçmen dernekleri 

ve diğerlerinden oluşan Eşitlik ve Irk Ayrımcılığına Karşı Komisyonu (CICDR) her 

türlü mücadelede Portekiz mevzuatının uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

(https://www.acm.gov.pt/-/comissao-para-a-igualdade-e-contra-a-discriminacao-

racial#:~:text=The%20CICDR%20(Commission%20for%20Equality, 

color%2C%20milliyet%20or%20etnik%20kökenli.) 

- Kültürlerarası Diyalog Birimi (NDI) - farklı kültürel topluluklar arasında olumlu 

etkileşim projeleri uygulamaya çalışır. (bağlantı: 

https://www.acm.gov.pt/parceiros/escolas) 

- Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Politika Destek Ofisi (GAPLIM) - yerel 

politikaların derinleştirilmesini ve kabul ve entegrasyon konularında farkındalığın 

sağlanması için araçlar sağlar. (https://www.acm.gov.pt/-/rede-claii-centros-locais-

de-apoio-a-integracao-de-iflict-3). 

- Göçmen Girişimci Destek Ofisi (GAEM) - göçmen girişimciliğini desteklemek için 

çeşitli girişimleri yönetir. (bağlantı: https://www.acm.gov.pt/-/gabinete-de-apoio-ao-

empreendor-migrante) 

- Göç Politikası Birimi (NPM) - göç akışlarını izlemeye ve yönetmeye odaklanır. 
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- Göçmenlerin Entegrasyonu için Ulusal Destek Merkezleri (CNAIM) - göçmenlerin 

yaşadığı çeşitli zorlukları ele almak için oluşturulmuş, hukuk, eğitim, sağlık, barınma 

ve diğer bazı hizmetleri sağlarken Tek Nokta olarak çalışır. Ofise katılım, farklı 

geçmişlere ve farklı dillere sahip kültürel arabulucular tarafından garanti 

edilmektedir. Ayrıca, bir göçmen destek hattı, telefon çeviri hizmetleri, bakım 

sağlayarak topluluklara odaklanan ekipler ve İstihdam Merkezleri ile yakın işbirliği 

içinde olan Meslek Yerleştirme Büroları (RGI) aracılığıyla da bilgi sağlar. (bağlantı: 

https://www.acm.gov.pt/-/cnai-porto).  

- Göç Gözlemevi (OM) - odak noktası olarak göçlerin ve etnik toplulukların 

araştırılması ve bilimsel olarak izlenmesinin yanı sıra göç ve mülteci akışlarına ilişkin 

istatistiksel bilgilerin dağıtılmasıdır. (bağlantı: https://www.acm.gov.pt/-

/observatorio-das-migracoes) 

- Mültecilerin Entegrasyonu için Destek Birimi (NAIR) - barınakların mevcudiyetinin, 

karşılama kurumlarının desteklerinin ve yerel desteklerinin haritalandırılmasına 

odaklanın ve halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olun. (bağlantı: 

https://www.acm.gov.pt/pt/-/apoio-a-integracao-de-pessoas-refugiadas) 

- Göçmen Dernekleri için Teknik Destek Ofisi (GATAI) - dernekleri girişimlerinde, 

eğitimlerinde ve tanıtımlarında destekler. (bağlantı: https://www.acm.gov.pt/-/como-

obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-imigrantes-) 

- Göç Yüksek Komiseri, I.P. (ACM, I.P.) - farklı göçmenlerin entegrasyon ihtiyaçlarını 

karşılama temel amacı ile göçle ilgili kamu politikalarının uygulanmasına aktif 

müdahaleden sorumlu kamu kurumudur (31/2014 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname). 1996 yılından bu yana, göç politikası önceliklerinin tasarlanması ve 

uygulanmasında yetkili diğer kamu makamlarıyla işbirliği içinde çalışarak, Romanlar 

da dahil olmak üzere göçmenlerin ve etnik toplulukların ihtiyaçlarına cevap vermeye 

çalışmıştır. Bunun için bu organ, merkezlerin ve destek ofislerinin çapraz 

politikalarının geliştirilmesi yoluyla hareket eder. (bağlantı: 

https://www.acm.gov.pt/68).  
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Özel Sektör 

- “Casa do Brasil de Lisboa”- CBL, kuruluşundan bu yana, aktivizmde kilit bir rol 

üstlenerek ve Portekiz'deki göçmen topluluklar için eşit politikalar talep ederek, kamu 

politikalarının yansıtılması ve uygulanması üzerinde aktif olarak çalıştı. Göçmenlerin 

hak ve hizmetlere eşitlikçi bir şekilde erişimini teşvik etmeyi amaçlayan eylemler 

içeren projeler geliştirirler. Sosyal müdahale ve aktivizm çalışmalarının yanı sıra, 

kültür yoluyla çok kültürlülüğü, kültürlerarasılığı ve entegrasyonu teşvik ederler. 

- “Conselho Português para Refugiados” - mültecileri desteklemeyi ve entegre etmeyi, 

insani ve sürdürülebilir sığınma politikalarını teşvik etmeyi, eğitim ve genel olarak 

insan hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan, çeşitli kuruluşlar 

tarafından finanse edilen, devam eden birçok projeye sahip, iyi bir şekilde konsolide 

edilmiş bir organizasyondur (bağlantı: https://cpr.pt/). 

- eSolidar - topluluk ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında oluşturulan etkiyi 

optimize eden çevrimiçi araçlar oluşturmaya motive olmuş bir ekiptir. eSolidar, 

insanların kendilerini en çok tanımladıkları kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım 

ederek sosyal amaçları desteklemeleri için yeni bir yoldur. Online dayanışma 

mağazası gibi. Satın alabilir, satabilir, bağış yapabilir ve çok daha fazlasını 

yapabilirsiniz (link: https://www.esolidar.com/pt). 

- “Mundo Feliz” Göçmen Derneği - “MUNDO FELIZ”, 2013'ten beri Göç Yüksek 

Komisyonu tarafından tanınan, kar amacı gütmeyen, ulusal çapta bir dernektir. 21 

Eylül 2011'de Cecilia Minascurta tarafından Romanya'dan bir grup göçmenle birlikte 

kurulmuştur. kendi tarihlerini göz önünde bulundurarak, Portekiz'deki 

entegrasyonlarında tüm uluslardan göçmenlere yardım etmek isteyenler (bağlantı: 

https://www.mundofeliz.pt/). 

- Portekiz Kızıl Haçı - Mültecilerin kabulünden ve entegrasyonundan sorumlu kuruluş 

olan Portekiz Kızıl Haçı, 2015'ten beri çeşitli milletlerden uluslararası koruma arayan 

vatandaşları ağırlıyor ve entegrasyon süreçlerini destekliyor. Bu hizmet, Yabancılar 

ve Hudutlar Dairesi tarafından koordine edilen Avrupa Göç Gündemi Çalışma Grubu 

ve Mülteci Yer Değiştirme ve Yeniden Yerleşim Programları kapsamında 
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sağlanmaktadır. (bağlantı: https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-

vulner%C3%A1veis/migrantes-e-refugiados.html). 

- Mülteci Destek Platformu (PAR) - Mülteci Destek Platformu, özellikle Avrupa'daki 

durum karşısında, mevcut küresel mülteci krizine uyumlu bir yanıt sağlamak 

amacıyla Sivil Toplumun liderliği ve girişimiyle oluşturulmuştur (link: https:// 

www.refugiados.pt/a-par/). 

 

✔ TURKEY 

Avrupa Birliği, Türk makamlarıyla yakın koordinasyon içinde, savunmasız mültecilere 

ve ev sahibi topluluklara ihtiyaç duydukları desteği almalarına yardımcı olmak için 

Türkiye'deki insani projeleri finanse ediyor. AB, devlet kurumları, STK'lar, INGO'lar vb. ile 

kurulan projeleri finanse etmektedir. 

Ayrıca, Türkiye'deki Mülteciler için AB Tesisi, mültecileri destekleme çabalarında 

Türkiye'ye yardımcı olmak için 2016 yılında oluşturulmuştur. Bu Yardım kapsamında AB, 

Türkiye'de insani yardım için 2,4 milyar Avro yatırım yaptı. Tesis aracılığıyla finanse edilen 

devam eden projelere ek olarak, AB 2012 ve 2014 yılları arasında 32,5 milyon Avro ve 

2022'nin başına kadar Türkiye'deki savunmasız mülteciler için 2020 yılı için ek 531,7 milyon 

Avro insani yardım fonu tahsis etti.  (Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları, 

2021). 

Uluslararası Çalışma Örgütü, müdahalelerinin merkezine uluslararası çalışma 

standartlarının teşviki de dahil olmak üzere insana yakışır işi yerleştirir. BM'nin tek üçlü 

kuruluşu olan ILO, mültecilerin umudunu, onurunu ve insan güvenliğini geri kazanmada 

merkezi olan ekonomik fırsatlara erişimi desteklemek için hükümet, işveren ve işçi 

örgütleriyle yakın işbirliği içindedir. Türkiye'de bu, hem mülteciler hem de ev sahibi 

topluluklar için işgücü piyasası üzerindeki artan baskıyı yönetmek ve insana yakışır işe 

erişimi desteklemek için hükümeti ve sosyal ortakları desteklemek anlamına gelir (ILO'nun 

Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara desteği, 2020). 

http://www.refugiados.pt/a-par/
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Türk Kızılayı, Türkiye'deki mültecileri de desteklemektedir. Aile Bağlantılarını Geri 

Yükleme, birinci derece akrabaların ve/veya özel ihtiyaçları olan kişilerin onları yeniden bir 

araya getirebilmeleri veya nerede olduklarını bulabilmeleri ve/veya düzenli iletişim 

sağlayabilmeleri için üç farklı konuyu içermektedir. Uluslararası İnsancıl Hukukun yasal 

çerçeveleri ve İnsan Hakları Bildirgesi ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarının verdiği hak, aile 

birleşimi, takibi ve Aile Mesajları konusundaki çalışmaları ile Türk Kızılayı'nın etkin 

çalışması sağlamaktadır. Ülke genelindeki tüm POS makineleri ve ATM'lerden 

kullanılabilen KIZILAYKART, Türkiye'de Uluslararası veya Geçici Koruma altında 

yaşayan yabancılara sağlanan nakit bazlı bir yardım aracıdır. Psikososyal Destek ve Sağlık 

Programı, göç sonrası olası olumsuz psikolojik etkilerle baş etme mekanizmalarını 

güçlendirerek, yararlanıcıların sosyal işlevselliğini yeniden kazanmayı ve özellikle yerinden 

edilmiş nüfusun önceki yaşamlarına dönmesini sağlamayı amaçlamaktadır. (HİLAL, 2021). 

SGDD-ASAM, mülteci ve sığınmacıların haklarına ve hizmetlerine ulaşmalarında sosyal 

ve hukuki destek sağlamakta; kuruluşundan bu yana psikososyal destek ve sosyal hayata 

entegre etmek amacıyla çok sayıda kurs ve etkinlik düzenlemekte ve halen Türkiye'de 40'tan 

fazla ilde 60'tan fazla ofiste faaliyetlerini sürdürmektedir. SGDD-ASAM, 35 ilde faaliyet 

gösteren 30 saha ofisi aracılığıyla tüm mülteci ve sığınmacı gruplara ücretsiz sosyal ve 

hukuki danışmanlık hizmetleri ile psikososyal destek sağlamakta ve BMMYK nezdindeki 

dava süreçlerini takip etmelerine destek olmaktadır. SGDD-ASAM, mülteci ve 

sığınmacıların dil engelini aşmaları için tercüman desteği de sağlamakta ve yerel koruma 

mekanizmalarını güçlendirmek için yerel makamlar ve sivil toplum kuruluşları ile temasa 

geçmektedir (Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, 2017). 

 

 

(Ülkeniz Göçmenlere başka ne tür destekler sağlıyor (örneğin eğitim)?) 

✔ BELÇIKA 

Dernekler ağı Belçika'da çok yoğun ve çeşitlidir. Çok sayıda dernek 

göçmenlere/mültecilere Belçika'daki entegrasyonlarında destek sağlıyor, her derneğin kendi 



 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 

and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 
66 

 

hedef kitlesi, soruna kendi yaklaşımı var... Bazı dernekler göçmen kadınlarla, bazıları da şu 

ya da bu bölgeden gelen insanlarla ilgileniyor. Dünya. Resmi kurumlar eğitimler, farklı 

aktörler arasında toplantılar düzenler: işverenler ve göçmenler/mülteciler vb. 

 

✔ FRANSA 

OFII tarafından sunulan yurttaşlık ve dil eğitimi kursları 

Cumhuriyet Uyum Sözleşmesi çerçevesinde yeni gelenler iki tür eğitim alırlar: 

- Altı saatlik iki modülden oluşan zorunlu bir yurttaşlık eğitimi (biri Fransız kurumları ve 

Cumhuriyetin değerleri, diğeri Fransa'da yaşam üzerine). 

- Yeni gelenin sonuçları, Fransızca dil sınavında Diller için Ortak Avrupa Referans 

Çerçevesi'nin A1 seviyesinin altındaysa, 200 saatlik bir dil eğitimi kursu.  

 

CIR'nin tamamlayıcı çevrimiçi eğitim teklifi 

2017'den beri, CIR aracılığıyla verilen eğitim, yeni gelenlerin Fransızca öğrenmelerine 

ve Fransız toplumunun nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarına olanak tanıyan çeşitli dijital 

araçlarla destekleniyor. Örnek olarak, Alliance françaiseParis Ile-de-France, mesleki 

amaçlarla Fransızca öğrenmeye odaklanan MOOC "Working in France"ı tasarlamıştır. Bu 

ders, gerilim içindeki beş profesyonel sektörün söz varlığına dayalı olarak profesyonel 

dünyanın dilsel anahtarlarını ve sosyal kodlarını sağlamayı amaçlamaktadır: kişisel ve ticari 

hizmetler, inşaat, sağlık, bilgi teknolojisi ve oteller ve restoranlar. 

 

"UMUT" programı (Konut, Oryantasyon, İstihdama Giden Yollar)  

2017 yılında başlatılan bu program, İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları tarafından ortaklaşa 

yürütülen mülteciler için bir istihdam destek programıdır. Ulusal Yetişkin Mesleki Eğitim 

Ajansı (AFPA) tarafından kamu ve özel aktörler arasında geniş bir ortaklık şeklinde yönetilen 

bu kuruluşun amacı, mültecileri eğitmek ve gerilim altındaki sektörlere (inşaat, sanayi, fast 

food veya toplu dağıtım) entegrasyonlarını kolaylaştırmaktır. ). 2019 yılında, program her yıl 

1.500 mülteciyi destekleyecek şekilde genişletildi. 
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Mültecilerin entegrasyonu için projeler için ulusal çağrılar 

DIAIR tarafından 2019'da başlatılan ve 2020'de yenilenen Fai'R projeleri için ulusal 

çağrı, mültecilerin entegrasyonu lehine 18 ila 30 yaş arasındaki genç Fransızların 

seferberliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Üç amaca dayanmaktadır: birlikte yaşamayı teşvik 

etmek, mültecilerin sosyal izolasyonuna karşı mücadele etmek ve mültecilere ilişkin 

görüşlerin dönüştürülmesine katkıda bulunmak. 

Başka bir örnek vermek gerekirse, Beceri Yatırım Planı (PIC) ve onun "Mültecilerin 

Profesyonel Entegrasyonu" (IPR) bileşeninin bir parçası olarak, Çalışma Bakanlığı 2018'de 

mültecilerin istihdam yoluyla entegrasyonu için bir proje çağrısı başlattı. yaklaşık 8.000 

mültecinin mesleki entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlayan altmış kadar projenin 

sübvansiyonu için. Bu program, yeni entegrasyon aktörlerinin ortaya çıkmasını ve HOPE 

programına dayalı entegre yolların geliştirilmesini sağlamıştır. 

 

Forum Réfugiés'in “Accelair Rhône” programı 

2002 yılında, Forum Réfugiés derneği "Accelair Rhône" entegrasyon programını başlattı 

ve mültecilere istihdam, eğitim ve barınma konularında 24 ay boyunca kişiselleştirilmiş 

destek sağladı. 2018'de Occitania'da devreye alınan program şu anda yaklaşık on Fransız 

departmanını kapsıyor.  

 

Action Emploi Réfugiés platformu 

2016 yılında Action Emploi Réfugiés (AERé) derneği, mültecileri ve işverenleri ulusal 

ölçekte bir araya getirmek için dijital bir platform geliştirerek mültecileri istihdama 

desteklemede merkezi bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Bu platform, çeşitli sektörlerde 

(sanayi, inşaat, sağlık, ticaret, BT, çocuk bakımı vb.) bir milyondan fazla iş teklifini 

merkezileştirir. 

 

✔ PORTEKIZ 

AB'de göçmenlerin dağılmasını en aza indirmek için sürekli çabalar olmuştur. 
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Portekiz, Almanya ve İskandinav ülkelerinin yanında işgücü piyasası politikalarında 1. 

sırada yer aldı. Portekiz, hem Portekizli hem de AB üyesi olmayan vatandaşlar için eşit 

muamele ve hedeflenen desteği garanti eder. Uzun vadede, göçmenler daha iyi işlerden, 

becerilerden ve kamu kabulünden yararlandığından, bu politikalar daha adil işgücü piyasası 

sonuçlarıyla ilişkilendirilir. 

Bu olumlu sonuçlar, birçok iyi politikanın uygulanmasından kaynaklanmaktadır; göçmen 

entegrasyonuna odaklanan kurumların yardımı; yerel derneklerin desteği; göçmenler 

konusunda yasal bir çerçevenin geliştirilmesi; ve hepsinden önemlisi, yabancı topluluklarla 

bütünleşmeye ve saygı duymaya istekli bir sivil toplum. 

 

Eğitim teklifleri 

Özel ve kamu kurumları (“Bolsa de Formadores”) için eğitim teklifleri 

Göç Yüksek Komisyonu (ACM.I.P.), Kültürlerarasılık ve Göç konularıyla doğrudan 

veya dolaylı olarak ilgili olan vatandaşlara, profesyonellere ve kuruluşlara yönelik çeşitli 

eğitim kaynakları ve teklifler sunmaktadır. Bu eğitim materyalleri ACM, I.P. Kültürlerarası 

ve dinler arası diyalog yoluyla, Anayasa ve yürürlükteki mevzuata saygıya dayalı, kültürel 

çeşitliliğe kalkınma ve karşılıklı saygı çerçevesinde değer veren, kültürel çeşitliliğin olumlu 

ve zenginleştirici bir yönetiminin teşvik edilmesine dayanan misyon. 

 

“Kit Intercultural Escolas” (Kültürlerarası Okullar Kiti) 

KÜLTÜRLER ARASI OKULLAR KİTİ, okullara ve eğitim sektöründeki tüm 

profesyonellere, diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde, başlangıçta ENTRECULTURAS 

Ofisi ve ACM, I.P. tarafından tasarlanan ve dağıtılan kültürlerarasılıkla ilgili bir dizi materyal 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bu araçlar, profesyonellerin, müfredatların, pedagojik 

yöntemlerin ve kamu politikalarının mevcut zorluklara nasıl yanıt verdiğine odaklanır. 

Sürekli sorgulamayı, merkezden uzaklaşmayı ve uygulamaların eleştirel olarak 

değerlendirilmesini teşvik etmek, bu araçların diğer ilgili hedefleridir. 
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Dil eğitimi PPT Programı (“Português Para Todos”) 

PPT - Portugues Para Todos Programı, üçüncü ülke vatandaşları, AB vatandaşları, 

mülteciler veya sığınmacılar ve Luso soyundan gelenler dahil olmak üzere Portekiz'de 

yaşayan yabancı vatandaşlar için Portekizce dil kursları geliştirmeyi amaçlayan bir 

girişimdir. Bu kurs, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi - CEFR'nin A2 - İlköğretim 

Kullanıcısı ve B2 - Bağımsız Kullanıcı düzeyinde sertifika verir. PPT Programını entegre 

eden kurslar ücretsizdir ve Okul İşletmeleri Genel Müdürlüğü (DGEstE), devlet okullarında 

ve İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü (IEFP, I.P.) tarafından istihdam ve mesleki eğitim 

merkezleri aracılığıyla uygulanmaktadır. 

 

Portekizce Çevrimiçi Platform 

Https://pptonline.acm.gov.pt/ adresinde bulunan Portekizce Çevrimiçi Platformu, diğer 

dilleri konuşan yetişkinlerin Avrupa Portekizcesi öğrenmesi için içerik sağlar. Bu platform, 

kullanıcının dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma etkinliklerinde dil pratiği 

yapmasına ve ayrıca günlük yaşam için yararlı olan kelime ve dilbilgisi bilgilerini 

öğrenmesine ve genişletmesine izin veren bir araçtır. İçerikler iki seviyede düzenlenmiştir - 

seviye A ve seviye B - "Diğer Dilleri Konuşanlar için Portekizce - Ev Sahibi Ülkedeki İlk 

Kullanıcı" ve "Başka Dilleri Konuşanlar için Portekizce - Ev Sahibi Ülkedeki Bağımsız 

Kullanıcı" adlı iki referans belgesinde açıklanmıştır. Ülke". Bu iki belge, Avrupa Konseyi 

Dil Politikası Birimi tarafından üretilen Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi'nde 

(CEFR) sunulan seviyelerin tanımlarını yorumlamaktadır. Platform, metin, ses, video ve 

görüntü formatlarında sunulan ve Portekizce, İngilizce, Arapça ve İspanyolca dillerinde 

sunulan 24 işlevsel tematik modül halinde düzenlenmiştir. 

 

Öğrenme Kaynakları Platformu 

http://ppt.acm.gov.pt/ adresinde bulunan Pedagojik Kaynaklar Platformu, eğitim 

bağlamlarında yabancılara Portekizce öğretimini desteklemek için bir Moodle yazılımında 

geliştirilmiş, öğretmenleri ve eğiticileri hedefleyen bir e-öğrenme platformudur. A2 Seviyesi 

- Temel Kullanıcı sertifikasına sahip yabancılara Portekizce dil kursları öğreten. 
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Bu girişim, PFOL - Diğer Dilleri Konuşanlar için Portekizce öğretiminde halihazırda 

mevcut olan materyalleri/araçları tamamlamak için dijital pedagojik kaynaklar sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

Telefon Çeviri Hizmeti (STT) 

ACM, Portekiz'deki göçmenlerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri olan dil engelini 

aşmaya yardımcı olmak için Telefonla Çeviri Hizmeti'ni (STT) oluşturdu. 

STT, Portekizce'ye ek olarak, bir veya daha fazla dile mükemmel derecede hakim olan 

ve yabancılar ve Portekiz vatandaşları/kuruluşları ile iletişim kurması gereken tüm 

Portekizce/yabancı muhatapları hedefleyen 60 mütercim/tercüman havuzu sunmaktadır. 

  

İltica, Göç ve Uyum Fonu (AMIF) 

İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu, göç akışlarının etkin yönetimine ve iltica ve göçe 

yönelik ortak bir yaklaşımın tanımlanmasına katkıda bulunur. AMIF finansmanı, Üye 

Devletlerin göçmenleri karşılama kapasitelerini geliştirme, Birlik standartlarına göre sığınma 

prosedürlerinin kalitesini iyileştirme, göçmenleri yerel ve bölgesel düzeyde entegre etme ve 

programların geri dönüşünün sürdürülebilirliğini artırma çabalarını desteklemektedir. 

Avrupa Komisyonu Mart 2015'te Ulusal Programı onaylayarak Portekiz'in 2014-2020 

dönemi için Çok Yıllı Mali Çerçeveye (MFF) entegre olan İltica, Göç ve Entegrasyon 

Fonu'ndan mali destek almasına izin verdi. 

 

Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu için Avrupa Fonu (EFITN) 

Avrupa Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyon Fonu, AB üyesi devletlerin üçüncü 

ülke vatandaşlarının, özellikle yeni gelenlerin, farklı ekonomik, sosyal, kültürel, dini, dil ve 

etnik kökenleri Avrupa toplumlarına kazandırmak ve ikamet koşullarını iyileştirmek 

amaçlar. 
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✔ TÜRKIYE 

Türkiye'de psikososyal destek, mali yardım, kamu yardımı, temel haklara ilişkin politika 

düzenlemeleri, entegrasyon çalışmaları ve mültecilere dil açısından duyarlı sağlık hizmetleri 

gibi farklı türde destekler devlet kurumları, STK'lar vb. tarafından sağlanmaktadır . DSÖ 

Türkiye Ülke Ofisi'nden: 

• Suriyeli hastalara sağlık hizmeti sunarken göçmen ve mülteci doktor ve hemşirelerin iş 

başında eğitim aldığı 7 mülteci sağlık eğitim merkezini destekler; Arapça-Türkçe 

tercümanları birinci, ikinci ve üçüncü basamak bakım seviyelerinde hasta rehberleri olarak 

hizmet etmeleri için eğitir; 

• Türk ve mülteci sağlık çalışanlarına depresyon, anksiyete ve travma sonrası bozukluklar 

gibi ruh sağlığı sorunlarının teşhis ve tedavisinde sürekli tıp eğitimi sağlar; 

• yaşlı ve engelli kişilere evde bakım sağlamak için mülteci toplum sağlık destek 

personelini eğitir ve istihdam eder. 

DSÖ Mülteci Sağlığı Programı başladığından bu yana, yaklaşık 2000 Suriyeli sağlık 

çalışanı, Türkiye genelinde 178'e kadar mülteci sağlık merkezinden oluşan bir ağda çalışmak 

üzere 7 mülteci sağlık eğitim merkezinde eğitilmiştir. Türkiye Sağlık Bakanlığı, mültecilere 

sağlık hizmeti sunmak için halihazırda yarısından fazlasını işe aldı (Türkiye'deki Suriyeli 

mülteciler için sağlık hizmetleri, 2020). 

COVID-19 döneminde Türk Kızılayı ve UNHCR-Türkiye de COVID-19'dan korunma 

hakkında Arapça broşürler ve videolar hazırlamış ve bunlar Türkiye'nin tüm illerinde 

mültecilerin kullanımına sunulmuştur. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de 

Türkiye'deki mülteci ve göçmenlere özel duyurular, broşürler ve kısa videolar hazırlayarak 

bunları Arapça da dahil olmak üzere farklı dillerde üretip yaygınlaştırıyor (Southern 

Responses to Displacement, 2021). 

 


