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 1. GİRİŞ

Bu Danışma raporu, Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus + Programı, mesleki eğitim ve öğretim 
için Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen Göçmenler için Enine Proje (No. 2018-1-FR01-
KA202-048007) çerçevesinde hazırlanmıştır. Eylül 2018‘den Ağustos 2020‘ye kadar iki yıllık bir süre 
içerisinde gerçekleştirilecektir.

Göçmenler için Enine Model Projesi‘nin proje ekibi 7 farklı ülkeden, 7 kuruluştan oluşmaktadır:

	ITG Conseil, Fransa;

	IASIS, Yunanistan;

	Center for Social Innovation, Kıbrıs;

	Mindshift Talent Advisory, Portegiz;

	Business Foundation for Education, Bulgaristan;

	Solidaridad Sin Fronteras, İspanya

	Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye 

Projenin amacı, aşağıdaki noktaların aleyhine mücadele için katkıda bulunmaktır:

	Avrupa’daki normal işçilerin ekonomik ve sosyal durumu ile sık sık daha düşük iş pozisyonlarında 
görev verilen, daha düşük ücret alan, kariyer gelişimi için daha az fırsat sunulan ve daha iyi bir 
iş pozisyonu elde etmek için daha az fırsata sahip olan AB’ye göç eden göçmenlerin arasındaki 
güçlü eşitsizlik (enine hareketlilik);

	Bu tutarsızlığı değiştirecek bir çözüm bulmak için göçmenlere hala yetersiz cevap bulunması;

	AB’ye göç eden göçmenlerin enine yeterlilikler alanında destekleyen eğitmenler, antrenörler, 
MEÖ eğitimcileri ve sosyal hizmet uzmanları için araç ve rehberlik eksikliği.

Projenin hedef grupları aşağıdaki gibidir:

	eğitmenler, antrenörler, kariyer danışmanları, MEÖ eğitimcileri ve sosyal hizmet uzmanları;

	aynı zamanda son yararlanıcı olan göçmenlerin kendileri.

Projenin amaçlarını gerçekleştirmek için proje ekibi beraberce bir göçmenler için enine yetenekleri 
oluşturmak ve geliştirmek için yenilikçi model ve araçlar oluşturacaklardır, bu araçlar özellikle 
aşağıdaki alanlara önem verecektir;

	Multi kültürel yönleri ve sosyal farklılıkları içeren bir problemi veya bağlamı (zeka, eleştirel 
düşünme vb.) anlama yeteneği;

	Karar verme, sorumluluk alma ve lider olma;

	Yeni iş biçimlerini (sanal çalışma, ağlar vb.) dikkate alarak bütünsel çalışma ve işbirliği yeteneği;
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	Firma ve / veya grup için destek ve esneklik sağlamak;

	Yaratıcılık;

	çeviklik, inisiyatif ruhu ve işte hareketlilik

Proje ekibinin ortak çabaları, özellikle profesyonellerin 
işgücü piyasasındaki zor durumda olan, ekonomik ve 
sosyal dışlanmaya maruz kalan göçmenleri desteklemek 
için daha önce test ettikleri faaliyetleri geliştirmelerini 
sağlamaya odaklanmıştır. Daha spesifik olarak, enine 
yeterliliklerle ilgili yenilikçi eğitim uygulamalarının nasıl 
teşvik edileceği, yaratıcılığın ve inovasyonun nasıl teşvik 
edileceği ve yeni ve yenilikçi desteklere, araçlara, koçluk 
/ eğitim yöntemlerine açık erişimin nasıl geliştirileceğini 
anlamaları sağlanacaktır.

Projenin başarılı bir şekilde uygulanmasının ve bu 
Raporun temel amacının ilk adımı, ortak ülkelerdeki 

göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonu konusundaki mevcut durumun haritalandırılması ve 
düşük ödeme almalarının nedenlerinin araştırılmasıdır. Buna paralel olarak, etkili araç ve yöntemlerin 
tasarlanması ve kullanılması için göçmenlerle çalışan insanların (sosyal hizmet uzmanları, eğitmenler, 
psikologlar vb.) bilgi ve yeterliliklerindeki boşlukların analiz edilmesi gerekmektedir.

Danışma Raporu, ihtiyaç analizi ve saha araştırmasının yanı sıra iki hedef grubun doğrudan dahil 
olması ile - göçmenlerle çalışan profesyoneller ve dahil olan tüm ülkelerde yapılan görüşmeler yoluyla 
göçmenlerin kendilerine dayanarak- hazırlanmıştır. Ortaklar, hedef grubun bütünsel bir şekilde temsil 
edilmesi için, göçmenlerle çalışan 5 profesyonel ve her ülkeden 5 göçmeni içeren toplamda 70 temsilciyi 
içermektedir.
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 2. KONU HAKKINDAKİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İhtiyaç Analizi, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs, Portekiz, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye’de yapılan literatür 
tarama araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Rapor’un temel amacı, ilgili ülkelerden aşağıdaki 
konular hakkında ilgili bilgi almaktır:

	Mevcut göçmenlerin özellikle eğitim, öğretim ve istihdam ile ilgili olan, durumları ve eğilimleri, 
	The Göçmenlerin entegrasyonunu etkileyen ilgili mevzuat
	Ulusal düzeyde politikalar ve uygulamalar
	Göçmenlerle birlikte çalışan profesyonellerin kişisel ve mesleki gelişimlerini daha iyi geliştirm-

elerini sağlayacak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

2.1. Göçmen akışlarına, mümkün olduğunda resmi istatistiklere, eğitime, istihdama ve farklı örgün 
ve yaygın eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım konularına odaklanan, ülkedeki göçmenlerle ilgili 
mevcut durum ve eğilimlerin kısa bir gözden geçirilmesi.

Projeye katılan ülkeler, göçmenlerin Avrupa’daki entegrasyonunun farklı bir resmini temsil etmek üzere 
seçilmiştir. Bir taraftan, proje uzun süredir göçmenleri içerisine kabul eden ve onların integrasyonu ile 
ilgili uzun dönemli eğilimleri olan Fransada konumlanan ITG tarafından yürütülmektedir, bu sürecin 
farklı zaman aşamalarındaki farklı karakteristik özelliklerini, göç etme sebeplerini ve devlet tarafından 
ele alınan çözümleri ortaya koymaktadır. Öte yandan, konsorsiyum, daha yumuşak bir entegrasyon 
sürecini kolaylaştırması beklenen, dillerini konuşan ülkelerden gelen tüm göçmen toplulukları 
arasında çeken Portekiz ve İspanya gibi ülkeleri içermektedir. Coğrafi konumlarından dolayı şu anda 
Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye gibi ciddi göçmen akışlarının yaşandığı ülkeler de konsorsiyumun içinde 
bulunmaktadır. Coğrafi olarak göçmen akışının yoğun olması beklenen yerde bulunan ülkeler arasında 
çok farklı bir tabloyu temsil eden Bulgaristan da var - AB üyeleri arasında en fakir ülkelerden biri olan 
Bulgaristan göçmenler için çekici değil ve Batı ülkelerine yaşam standardı yüksek bir başlangıç yapmak 
için geçilmesi gereken bir nokta olarak kullanılıyor. Bulgaristan için bir diğer önemli vurgu, ülkenin 
hala güçlü göçmen baskısına maruz kalmamasına rağmen, son yıllarda görülen eğilimler ve süreçler, 
Bulgaristan’ın daha zor bir durumla başa çıkma kapasitesinin şansa bağlı olduğunu göstermiştir ve acil 
olarak önlem alınması gerektini ortaya koymaktadır.

Farklılıklara rağmen, istihdam ve kariyer gelişimi ve göçmenlerin büyümesi için fırsatlar araştırıldığında 
tüm ülkelerde belirgin ortak benzerlikler vardır. Göçmenlerin istihdam profili, vasıfsız meslek gruplarında 
çoğunlukla fazla temsil edildiklerini, yani niteliklerini tam olarak yansıtmadıklarını göstermektedir. 
İşgücü piyasasındaki olasılıkları belirli mevzuatlarla düzenlenir ve göçmenlerin önceki yeterliliklerinin 
ve niteliklerinin tanınması zaman, finansal kaynaklar ve diğer önemli faktörler açısından maliyetli 
olabilecek prosedürleri öngörür. Göçmenlere sunulan etkin profesyonel danışmanlık ve destek eksikliği, 
ortaklar tarafından hazırlanan tüm ulusal raporlarda da vurgulanmıştır.

Geniş göçmen gruplarının, entegrasyonu için daha fazla zorluk üreten faktörler arasında dil zorlukları, 
sosyal ve emek ayrımcılığı, kültürel farklılıklar, yasal idari dokümantasyon elde etme, yerel halkın 
olumsuz tutumu, dini farklılıklar ve medyanın olumsuz söylemi bulunmaktadır.
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Proje aktivitelerinde yer alan ülkeler hakkında spesifik bilgiler aşağıda sunulmuştur:

	Fransa

Fransa’da, göçmenlerle ilgili resmi 
istatistikler, yerleşik nüfusun 
vatandaşlarına dayanmaktadır: küresel 
nüfus: 2018’de 65,9 milyon idi ve bu 
sayının 6 milyonu (Fransa’da doğan 3,6 
milyon, Fransa dışında doğan 2,4 milyon) 
göçmenlerden oluşmaktaydı.

Fransa bir göç ülkesidir ve 
göçmenleri ağırlama geleneğine 
sahiptir. Uzun zamandır göçmenler, 
Fransız İmparatorluğu’nun eski 
sömürgelerinden, özellikle Afrika, 

Mağrip ve Asya’dan (Çin, hindi) Fransaya göç etti. 1920 yılında, Büyük savaştan sonra, ülkeyi yeniden 
inşa etmek için büyük göçmen işçi dalgaları kolonilerden geldi (Afrika ve Asya); ancak diğer büyük 
göçmen dalgaları, 1929 / 32’deki Büyük ekonomik krizden sonra ve özellikle Polonya, İtalya, İspanya 
ve Portekiz’deki diktatörlük rejimleri (örneğin İspanya’daki İç şavaştan sonra İtalya’dan ve İspanya’dan 
gelen göçmenler) gibi diktatörlük rejimleri nedeniyle geldi. Bu eğilim, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 
Avrupa’dan gelen göçmenlerin çoğunluğu ile aynıydı. 1975’ten sonra, Avrupa Birliği’nden gelen 
göçmenlerin oranı Mağrip ve Afrika’dan yeni göç dalgaları nedeniyle düzenli olarak düştü.

1974’ten bu yana, çalışan göçün kendisi ekonomik kriz nedeniyle neredeyse durdu. Bununla birlikte, 
son otuz yıl boyunca her hükümet tarafından verilen kararda “sıfır göç” yoktur ibaresi kullanıldı. 
1991’den 1997’ye kadar olan istisnalar dışında, 1991’den beri, uzun süreli kalmak için gelen yıllık giriş 
sayısı çoğunlukla 80.000 civarında olmuştur. Nüfus ve Göç Bakanlığı İstihdam, Sosyal Uyum ve İskan 
Bakanlığı’na göre, Fransa’daki kalıcı girişler sırasıyla 2001 ve 2004 yılları arasında ülkeye 107.550, 
124.800, 136.400 ve 140.100 yabancı girişini göstermektedir. Bu rakamlar, öğrenciler, mevsimlik işçiler 
ya da sığınmacılar gibi-2004 yılında 120.000’den fazla insanın girişi gibi - geçici nitelikteki girdileri, dikkate 
almamaktadır. Kesinliği konusundaki belirsizlikleri ne olursa olsun, bu yüksek rakamlar ve yükseliş, 
Fransa’nın sınırlarının kapalı olduğu görüntüsüyle çelişmektedir. Gerçeklik ve bu retorik arasındaki bu 
boşluğun otuz yıl boyunca durması, yasadışı muamele gören birçok yasal yabancı vatandaşın yaşadığı 
olumsuz tutumları kısmen açıklıyor.
Bu göçün yönetimi “su üzerinde” dir. Bu, artık göçmenlerin niteliklerine, becerilerine, değerlerine 
veya Fransa için belirli bir gereksinime karşılık gelip gelmediklerine göre ayrı ayrı seçildikleri anlamına 
geliyor. Bu göçmenlerin Fransa’da kalmalarına izin verilmesinin sebebi, Fransızların veya aile üyelerinin 
eşlerinin yurtdışında bir aile toplantısı talep etme yetkisinin olması, yani kanunla tanımlanan nesnel 
kategorilere ait olmalarından kaynaklanıyor. Buna ek olarak, 2014 yılının baştaki hükümet, Fransa 
araştırmacılarına, bilgisayar bilimcilerine ve girişimcilere ve aktivitelerine yönelik göçü artırma niyetini 
açıkladı.

Fransa’nın yaklaşık onda biri göçmendir: tam olarak yüzde 8,8’dir. 2004’ten 2017’ye kadar her yıl 
ortalama 200.000 göçmen Fransız kıyılarına ulaşmaktadır.

Fransa’daki tüm yeni göçmenlerin neredeyse yarısı Avrupalıdır. Halk inancının aksine, Afrikalılar 
Fransa’daki en büyük yeni göçmen grubunu temsil etmemektedir. Fransa’nın ulusal istatistik organı 
INSEE’ye göre, avrupa birliğiği dışından göç edenler göçmenlerin % 30’unu oluştururken, Avrupalı 
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göçmenler bu sayının % 46’sını oluşturmaktadırlar. En büyük topluluk Portekiz’den gelmektedir: 2017’de 
Fransa’nın göçmen nüfusunun yüzde sekizi, eski Fransız kolonileri Fas ve Cezayir’den (her biri yüzde 
yedi) daha fazla oranda Portegiz de doğmuştur. İngilizler ve İspanyollar (her biri yüzde beş), İtalyanlar 
ve Almanlar (her biri yüzde 4) Fransız topraklarındaki en büyük göçmen gruplarını oluşturmaktadır.

2009’da krizden etkilen Avrupalılar akın akın yağmaya başlarken, 2015’den sonra ise Fransa’ya Orta-
Doğudan bir göç akımı başlamıştır.  2009’da 88.820 yabancı vatandaştan başlayarak, 2012’de 105.830’a, 
2015’te ise 120.580’e kadar artan Avrupa ülkelerinden gelen göç, Fransa’da diğer kıtalardan çok daha 
belirgin bir artış gördü.

İstihdam açısından, yerel Fransızlarla ile karşılaştırıldığında: - Göçmenler vasıfsız meslek gruplarında 
aşırı temsil edilmektedir, bu aslında niteliklerini tam olarak yansıtılmamasındandır. Fransa’da, ortalama 
ücretler küresel olarak daha düşüktür. İşsizlik oranı bu gruplar arasında (2018’de %20 ile % 25 arasında 
idi), yerel Fransızlar’dan (2018’de % 9) daha yüksektir;

- Sektörler: göçmenler eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde (toplam aktif göçmenlerin %14’ü, 410.000 
kişi), idare ve diğer hizmetlerde (% 13, 390.000 kişi) ve otel ve catering endüstrisinde (% 13, 390.000 
kişi) daha fazla temsil edilmektedir. Göçmenlerin kamu idaresinde veya kamu kurumlarında veya tıp, 
avukatlık gibi düzenlenmiş mesleklerde (kamu veya özel) çalışmalarına izin verilmemektedir.

	Yunanistan

Son 20 yıl boyunca Yunanistan çok kültürlü bir ülkeye dönüştü. Ülkede yaşayan toplam mülteci ve göç 
grubu nüfusu için ayrıntılı bir istatistiksel hesaplama yapılmamıştır. Helenik Göç Politikası Enstitüsü’ne 
göre, ülkedeki yabancıların sayısı Yunanistan’ın toplam nüfusunun neredeyse %10’u kadardır (bu 
yüzde, 2011’de Ulusal İstatistik Kurumu’nun son nüfus sayımı sırasında toplanan verilerle uyumludur). 
Nüfus sayımına göre, Yunanistan’da yaşayan yabancıların en büyük yüzdesi (% 52,7) Arnavutluk, %8,3’ü 
Bulgar, %3,7’si Pakistan ve %3’ü Gürcistan vatandaşıdır (ESYE, 2011). Son yıllarda, Yunan toplumu, 
göçmen sayısının çarpıcı bir şekilde artması nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla 
beraber, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir anlaşmanın imzalanmasından birkaç ay sonra ve AET 
tarafından açıklanan büyük finansmanın açıklanmasına rağmen, 50.000’den fazla savaş mültecisi, sağlık 
hizmetlerine ve eğitim hizmetlerine erişimi olmayan, uygun olmayan yaşam koşullarında yaşamaktadır.

Eğitim şu an insani yardımların göçmenlere verdiği cevapta en büyük boşluklardan biridir. Kültürlerarasılık, 
ötekilik politikaları, kültürlerarası eğitim uygulamalarının teorik ilkeleri ve uygulamaları hakkında 
eğitmenler için özel ders veya mesleki eğitim eksikliği vardır. Yunanistan, tüm bu yıllar boyunca, öğretim 
becerilerini geliştirmeyi ve göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve etkili çözümler bulmayı amaçlayan 
eğitim geliştirme ve öğretmen eğitimi konusunda birkaç politika önlemi uygulamıştır.

	Kıbrıs

Şu anda, Kıbrıs’ın yabancı nüfusu, Avrupa Birliği’nde Lüksemburg’tan 
sonra ikinci sıradadır, ve yabancı uyruklu vatandaşlar nüfusun %15.7’sini 
oluşturmaktadır. Son 30 yılda, ülkedeki göçmenlik yüzdesi 1982›de 
sadece 246 iken, 2017›de uzun vadeli göçmen artışı ile 21.306›ya 
ulaştı. Kıbrıs ekonomisinin derin durgunluk içinde olduğu 2012-2015 
yılları hariç net göç olumlu olmuştur. UNICEF›te 2013 yılında yapılan bir 
araştırmaya göre, Kıbrıs›ta yaşayan yabancıların çoğunluğu İngiltere, 
Yunanistan, Gürcistan, Rusya ve Sri Lanka›dan geliyor.
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Genel olarak, Kıbrıs nispeten düşük sayıda iltica başvurusunda bulunmaktadır ve Kıbrıs’ın Suriye’ye yakın 
olmasına rağmen az sayıda tanınmış mültecisi bulunmaktadır. 2017’de, 4.582 mülteci başvurusu olmuş 
ve Suriye, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Mısır, Pakistan, Sri Lanka, Somali, Kamerun ve Filipinlerden 
gelen 142 mültecininbu talebi kabul edilmiştir. İltica başvurusunda bulunan yaklaşık 10 başvurudan 6’sı 
reddedilmektedir.

Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yabancı çocukların kamu eğitim sistemine sorunsuz entegrasyonunu 
sağlamak için yoğun Yunanca dil programları yürütmekte ve Modern Yunanca, Eski Yunanca, Fransızca 
ve Dini Araştırmalar gibi konularda akıcı olmayan göçmen çocuklarını değerlendirmelerden muaf 
tutmaktadır. Dil kurslarının yanı sıra, hükümet sıhhi tesisat, otomasyon ve araba tamiratı gibi sektörlerde 
uzmanlaşmış el işçiliği için mesleki eğitim kursları uygulamaktadır, ancak bu eğitimler çoğunlukla 
göçmenlerin girişine engel olan Yunanca olarak verilmektedir. Bazı STK’lar ve yerel belediyeler İngilizce 
olarak Mesleki Eğitim ve Öğretim sunar, ancak göçmenlerin entegrasyonu konusunda ulusal bir politika 
bulunmadığından, bu programlar azdır.

Kıbrıs’taki, özellikle AB dışındaki ülkelerden gelen göçmenler, mutlak anlamda düşük işsizlik oranlarıyla 
karşı karşıya kalmaktadır. 2017 yılında, 5.476 AB vatandaşı ve 38.366 Kıbrıslı ile karşılaştırıldığında, 
3.324 Üçüncü Ülke Memuru (TCN) işsiz kalmıştır. Kıbrıs’ta üçüncü ülke ve AB vatandaşlarının istihdam 
edildiği ana sektörler hanehalkı (ev işçileri), tarım, inşaat, toptan satış, yemek hizmetleri ve idare ve 
finansal hizmetlerdir.

	Portekiz

Portekiz’de, göçmenlerle ilgili resmi istatistikler, göçmen topluluğunu temsil etmemelerine rağmen 
portegizde yaşayan toplumun uyruğuna dayanmaktadır (diğer yandan Portekiz vatandaşlığı almış olan 
göçmenleri içermemekte ancak ebeveynlerinin vatandaşlığını devralacak olan çocukları içermektedir).

Bununla beraber, 2017’de, Portekiz’de yaşayan 400.000’den fazla yabancı vatandaş vardı ve bu rakam 
2016’ya göre %6’lık bir artış göstermektedir. Bu durum, ekonomik kriz sırasında ülkenin çekiciliğinin 
düşmesi ile 2010-2015 döneminde meydana gelen düşüşle karşıtlık oluşturmaktadır. 2017’de, yeni 
gelenlerin sayısı esasen Portekiz’de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının artması nedeniyle %30,9 
(61.413 yaşama izin alan vatandaş bulunmaktadır) arttı.

Ülkede İtalyan ve Fransız toplulukları daha yüksek büyüme göstermiş olmasına rağmen en büyük 
topluluk Brezilyalı topluluğudur. Fransızların üçte birinden fazlasının ve İtalyanların beşte birinin emekli 
insanlar olduğu ve İtalyanların %17›sinin gerçekte Brezilya›dan (İtalyan soyundan gelenler) olduğu 
belirtilmelidir. Aslında, bu profil (emeklilik) Brezilya›dan göç eden vatandaşlar ile artıyor. Öte yandan, 
farklı ülkelerden gelen öğrenciler bu son yıllarda da artmakta ve Brezilya, Cape Verde ve Angola›dan 
gelen göçmenler arasında çok yaygındır. 2012›den bu yana, kadınlar bu grubun %50›sinden fazlasını 
temsil etmektedir.

İstihdam açısından, Portekizlilere kıyasla, göçmenler vasıfsız meslek gruplarında aşırı temsil 
edilmektedir, bu da onların niteliklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Ortalama ücretleri, küresel 
olarak daha düşüktür. İşsizlik oranı bu gruplar arasında, Portekizlilerinkinden daha yüksek olmasına 
rağmen, son yıllarda bu fark azalmaktadır.

	Bulgaristan

Ciddi göçten muzdarip bir ülke olarak Bulgaristan genellikle esas olarak giden göçü ve bu durumun 
ekonomik, sosyal ve demografik etkilerini dikkate alır. Bununla birlikte, son on yıldaki göç nispeten 
daha küçüktür.1989’dan önce Bulgaristan tamamen yalıtılmış bir ülke konumunda değildi ve gelişmekte 
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olan sosyalist ülkelerden gelen öğrenciler ve yetişkinler için yüksek öğrenim sağlamak için uzun vadeli 
bir hükümet politikası vardı. Ek olarak, seksenli yıllarda inşaat sektöründe işgücü sıkıntısı vardı ve bu 
da Vietnamlı göçmenlerin kayda değer bir sebebiydi. O zamanlarda Bulgaristan’daki tek emek göçü 
buydu. Coğrafi durumundan dolayı, Bulgaristan her zaman özellikle son yıllarda kötü bir durumda olan 
Yakın Doğu ve Güney Afrika’dan gelen göçmenler için bir geçiş ülkesi olmuştur.

Bulgaristan’ın AB’ye üye olduğu 2007’den bu yana Bulgaristan’da yaşamak isteyen ve Bulgaristan 
vatandaşı olmak isteyen yabancıların sayısında artış gözlenmiştir. Bu göçmenlerin ana hedefleri yine 
Bulgaristan’ı Batı Avrupa’dan bir geçiş noktası olarak kullanmak idi.

1 Ocak 2017’de, 64.074 AB dışı göçmen, Bulgaristan’da yaşıyordu. Bu nüfus toplam nüfusun %1’inden 
biraz daha azını temsil ediyordu. Bu nüfusun çoğu iş, çalışma ve aile birleşimi için verilen izinlere sahip 
idiler. En çok temsil edilen 3 ülke, Rusya (20.938), Suriye (11.484) ve Türkiye’dir (10.662). Bulgaristan’daki 
Suriyelilerin sayısı, Avrupa göç krizi nedeniyle 2013’te 792’den 2017’de 11.484’e yükselmiştir.

3.056 yabancı kişi Bulgar vatandaşlığını 2017 yılında aldı. Bulgar ülke vatandaşlarına ilişkin üçüncü ülke 
geçmişine ilişkin toplu veri bulunmamaktadır.

Devlet Mülteciler Ajansı, Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan ve beşinci sıradaki Vatansız kişileri kapsayan 
verileri sağlamaktadır.

Eurostat’a göre (Göçmenler ve göçmen nüfus istatistikleri) Bulgaristan, 2017’de muhacir sayısının 
göçmen sayısından fazla olduğu 6 Avrupa ülkesinden biridir.

BM, Bulgaristan’ın aslında dünyanın en hızlı küçülen ülkesi olduğunu, şu anki yaklaşık 7 milyon olan 
nüfusun, 2050’de 5,4 milyona, yüzyılın sonuna kadar ise de 3,9 milyona düşeceğini öngörmektedir. 
Ülke zaten bu demografik süreçlerden kaynaklanan önemli zorluklarla karşı karşıyadır ve göçmenlerin 
işgücü piyasasında öngörülen boşlukları doldurmak için nasıl ülkeye çekileceği konusunda birçok fikir 
tartışılmaktadır. Bununla birlikte, ekonomik koşullar ve etkili entegrasyon hizmetleri ve önlemlerinin 
bulunmamasından dolayı, Bulgaristan’ın daha iyi bir yaşam standardına sahip ülkelere geçiş ülkesi 
olarak algılanma eğilimi hâlâ baskındır.

Demografik zorluklar ve ülkenin coğrafi konumu, göçmenlerin topluma integrasyonunu önemli bir 
siyasi olay olarak dikkat çeken sıcak bir konu olmasına sebep olmaktadır. Sorun, özellikle Bulgaristan’ın 
AB’deki en fakir ülkelerden biri olması nedeniyle artan sayıda göçmenle başa çıkma kapasitesine sahip 
olmaması sebebi ile çok hassalaşmaktadır - bu durum, finansal kaynaklar, altyapı, göçmen kökenli 
insanlarla çalışmak için yetkili profesyoneller dahil , iktidardaki politikalar ve önlemleri kapsamaktadır.

Bulgaristan’daki göçmen grupları 
arasındaki eğitimle ilgili değerlendirme, 
ağırlıklı olarak bunların yüksek 
eğitim seviyesine sahip kişiler olduğu 
yönündedir, çünkü mezun olduktan sonra 
ülkede kalmaya devam etmek için sık 
sık Bulgaristan’da okuyan öğrenci sayısı 
çok fazladır. İstisna olarak, Çin topluluğu 
düşük eğitim seviyesine sahip fakat okuma 
yazma bilen insanlarla tutarlı olarak 
değerlendirilir - çoğu iki ana ekonomik 
sektörde çalışmaktadır- bunlar ticaret ve 
restoran sektörleridir.
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Afrika kökenli insanlar için başka bir değerlendirme yapılır. Bulgaristan’da uzun yıllar yaşamış olanlar 
son derece eğitimlidir - bu toplum genel olarak mühendisler, doktorlar ve bilim adamlarından oluşur. 
Fakat diğer taraftan - son zamanlarda Bulgaristan’a göç eden Afrika kökenli insanlar düşük eğitim 
seviyesine sahiptirler.

Arap ülkelerinden gelen insanların çoğu da daha yüksek bir eğitim seviyesine sahipler ve Çinli insanlar 
gibi, örneğin ekonomik nişler içinde yer almaktadırlar.

Komşu ülkelerden veya Türkiye, Kuzey Makedonya, Moldova, Ukrayna ve Beyaz Rusya gibi yakın 
bağlantılardaki ülkelerden gelen göçmenler siyasi rejimler, ekonomik durum ve Bulgaristan’ı Batı 
Avrupa’ya geçiş için uygun bir başlangıç noktası olarak kullanma sebepleri ile ülkeye gelmektedirler.

	İspanya

İspanya, AB’nin en kalabalık beşinci ülkesi olup, 46.659.302 kişilik resmi nüfusa sahiptir, ve bu nüfusun 
4.572.055’i yabancı kökenlidir (toplam nüfusun yaklaşık %10’u). Ulusal İstatistik Kurumu kayıtları (INE, 
Ocak 2018) tarafından toplanan veriler, İspanya vatandaşlığını edinmiş olan ve ülkesde yasal olarak 
bulunmayan göçmenleri dikkate almamaktadır.

Tarihsel olarak, İspanya göç eden bir ülkeydi ancak son yirmi yıl içerisinde ülke birçok kökenden büyük 
miktarda göçmen aldı. Göç patlaması, farklı ve çeşitli bir toplumu şekillendiren önemli bir demografik 
ve ekonomik değişim yarattı.

İspanya Çalışma, Göçler ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı›na göre (Ekim 2018), İspanya›da sosyal güvenlik 
sisteminde 1.962.752 göçmen işçi bulunmaktadır. Bunların 1.102.359›u göçmen erken ve 860.382’si 
göçmen kadındır. Avrupa Ekonomik Bölgesinden ve İsviçre’den gelen göçmenlerin sayısı 816.826 ve 
üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısı ise takip eden şekildedir: Fas (243.508), Çin (103.796), Ekvador 
(71.857), Kolombiya (62.296), Bolivya (49.252).

İstihdam açısından, yukarıda belirtilen kaynak, vatandaşlar arasında işsizlik oranının %23,7 ve 
göçmenler için ise %36,6 olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yasal statüleri ve İspanya›da 
bir çalışma izni alma zorluğu nedeniyle, piyasada kayıt dışı olarak çalışan kayda değer sayıda göçmenin 
olduğunu belirtmek önemlidir.

Göçmen nüfus, yüksek ekonomik gelişime sahip bölgelerde yoğunlaşmıştır, çünkü Madrid, Katalonya, 
Endülüs, Valensiya ve Murcia Bölgeleri gibi işgücünün en çok ihtiyaç duyulduğu yer burasıdır. Öte 
yandan, AB vatandaşları çoğunlukla güzel hava koşulları nedeniyle Valencia, Endülüs, Katalonya, Balear 
ve Kanarya adalarında bulunmaktadır.

İspanya›da eğitim düzeyleri, nitelikler ve göçmenlerin deneyimi söz konusu olduğunda durum oldukça 
çeşitlidir. Latin Amerika›dan gelen göçmenlerin daha nitelikli oldukları ve Afrika ve Asya›dan gelen 
göçmenlerden daha yüksek örgün eğitim seviyelerine sahip oldukları düşünülmektedir; ayrıca, Latin 
Amerika kökenli insanlar İspanyolca konuşabilmekte ve bu da sosyal ve emek katılımı açısından 
bir avantaj oluşturmaktadır. Ulusal Göçmenlik Anketi›ne (ENI) göre, İspanya›daki göçmen nüfusun 
büyük çoğunluğu orta-yüksek eğitim seviyesine sahiptir. İki kişiden biri ortaöğretimi tamamlamış 
olarak görünmektedir (birinci ve ikinci aşama) ve bu grubun %20›si lisans derecesine sahip olarak 
görünmektedir.

Yine de, hem işverenler hem de kamuoyu, İspanya’daki göçmen nüfusunu gerekli becerilere sahip 
olmayan ve kalifiye olmayan bir işçi kaynağı olarak görmektedir. Bu algıların yanı sıra, göçmenlerin 
karşılaştığı ilk engellerden biri (yasal statülerine ek olarak) resmi eğitimlerinin akreditasyonudur. 
Göçmenler, her ülkenin yetkili makamları tarafından verilen, çok pahalı ve zaman alıcı bir süreç olan 
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yasallaştırılmış ve çevrilmiş (İspanyolca yazılmamışsa) resmi belgeleri sağlamalıdır. İspanya Milli Eğitim 
Bakanlığı ile akreditasyon süreci 2 yıldan fazla sürebilir ve yaklaşık 200 € tutarındadır. Sonuç olumsuz 
olabilir veya çoğu durumda tam bir akreditasyon değildir, göçmenlerin bazı ek dersler alması gerekir 
veya yeni ünvenları eski ünvanlarına benzer olmayabilir.

	Türkiye

Türkiye’deki göçmenler tüm ülkeye yayılmış durumdadır, ancak göçmenlerin yaklaşık yarısı İstanbul’da 
yaşamaktadır, bu sıralamayı Ankara ve Antalya izlemektedir. Türkiye’de ikamet izinli 853.274 göçmen 
bulunuyor ve Irak, Suriye ve Azerbaycanlı göçmenler Türkiye’nin en kalabalık göçmen nüfusunu 
oluşturuyor. Ayrıca, dünyanın her yerinden gelen 125.138 yabancı üniversite öğrencisi Türkiyede ikamet 
etmektedir.

Türkiye’de iki tür göç var; bunlardan biri pozitif göçtür. Gönüllü olarak Türkiye’ye göç eden ve oturma 
iznine sahip göçmenlerden oluşan göç bunu kapsamaktadır. Bu grup, Türkiye’ye eğitim almak veya iş 
bulmak için gelen kişilerden ve onların ailelerinden oluşmaktadır. İkinci tür göç grubu zorunlu göçtür. 
Zorla göç etmek zorunda kalan insanlar savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmektedirler ve güvenlikleri 
için evlerini, işlerini bırakmak zorunda kalmışlardır. Türkiye’deki bazı Suriyeli göçmenler zorunlu 

göçmenler arasındadırlar ve geçici koruma 
altındadırlar. 2011’den bu yana Suriye’den gelen 
3.550.000 göçmen savaş nedeniyle Türkiye’ye 
gelmiştir. Bunların 230.000’i çadır ve konteyner 
kentlerinde yaşamaktadırlar. 3.320’si ise farklı 
şehirlerde yaşamaktadırlar (Taş ve Özcan, 2018).

Son dört yılda zorunlu göç önemli ölçüde arttığı 
için, bu insanların ihtiyaçlarını anlamak ve 
onları gelecekleri için destekleyecek programlar 
oluşturmak önem kazandı. Bu göçmenler çeşitli 
stresli olaylardan geçmek zorunda kalmıştır ve 

bu olaylardan fizyolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak etkilenmiştirler.

Suriye’den insanlar zorla göç etmek zorunda kalmadan önce, Türkiye göç konusunda hiçbir zaman sorun 
yaşamamıştı ve bu sebeple göçmenleri entegre etmek için çok az program bulunmaktaydı. Türkiye’nin, 
göçmenlerin sorunlarına yapıcı bir şekilde odaklanma konusunda çok deneyimli olmadığı söylenebilir. 
Dahası, Suriyeli göçmenler, İç Savaştan kaçmak için Türkiye’ye gelmeye başladığında, Türkiye’ye 
yerleşimlerinin geçici olduğu düşünülüyordu. Sonuç olarak, bununla ilgili olarak hiçbir politika veya 
program oluşturulmamıştır. Son 2-3 yılda, Suriyeli göçmenlerin bazılarının, ülkelerindeki durumlardan 
dolayı kendi ülkelerine geri dönmeyecekleri kabul edildi. (Polat, 2017).

2.2. Mevzuat: Göçmenlerin ana ülkelerden veya diğer göçmen ülkelerden gelen göçmenlerin 
niteliklerin tanınması ve göçmenler için eğitim ve öğretim olanaklarının sağlanması prosedürlerine 
odaklanan ulusal mevzuata kısa bir bakış.

	Fransa

Fransa’da, göçmenleri ağırlamak için resmi bir organizasyon çerçevesi vardır. Mevcut sistem bazı resmi 
öğrenmelerin tanınmasına odaklanmıştır. Göçmenler için yaygın ve gayriresmi öğrenme alanında, bir 
miktar tanınma zaten vardır, ancak bu sürecin daha da iyileştirilmesi ve sistematik olması gerekmektedir. 
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Tanınma, geniş çapta uygulanmalı ve sadece işverenlerin iradesinde verilmemelidir.

Tanınma ve onaylama için ulusal yasal çerçeve, Contrat d’accueil et d’intégration / Karşılama ve 
entegrasyon sözleşmesi (göçmenlerden anadil ve vatandaşlık geçmişini öğrenmek, idare, okul ve sosyal 
sigorta, sağlık hizmetleri vb.) gibi bazı ulusal programlara dayanmaktadır.

Akademik düzeyde, bazı programlar beceri ve yetkinlikleri tanımaya çalışmak için halihazırda 
kullanılmaktadır:

- Birkaç bakanlığa bağlı olarak, ENIC ve NARIC Programı, Fransa’da Ocak 2008’den beri yabancı 
diplomaların tanınmasıyla ilgili diploma tanıma araçları, yabancı diploma tanımlama, kredi transfer 
sistemleri ve araçları hakkında bilgi vermektedir ve yabancı bir ülkede verilen sertifikaların yetkilendirme 
hakkına shiptir.

- Mesleki Sertifikasyon Ulusal Müdürlüğü (Répertoire Ulusal Sertifika Profesyonelleri) tüm çalışanların 
becerileri ve diplomaları ile Fransa’daki ulusal sertifika sistemleri arasında CEC olarak adlandırılan 
Avrupa denkliği ile ilgili bir rehberlik sunar.

Diğer göçmen işçiler için, akademik diploma olmadan, durum daha az organizedir. Ancak, bazı araçlar 
ve programlar, becerileri ve deneyimi tanımak için işverenler (kamu ve özel) tarafından giderek daha 
fazla kullanılmaktadır:

- Dil becerileri: uluslararası notasyonların kullanımı (A1’den C’ye); DILF (Diplôme initial de langue 
française), ilk derece Fransızca, 2006’da kurulan erken öğrenim için Fransızca Dili diplomasıdır. 2007’den 
beri, diploma Fransa Göçmenlik ve Entegrasyon Ofisi (OFII, ANAEM) tarafından değerlendirilmek 
üzere kabul edildi. Bu değerlendirme ev sahibi sözleşmesinin ve yasal olarak gelen yeni yabancıların 
entegrasyonu’nu (CAI) bir parçası olarak sunulan dil eğitiminden sonra kazanılan dil seviyesinin 
ölçülmesini kapsamaktadır.

- Tecrübe: Fransa’da, iş deneyimi için Akreditasyon (validasyonun açıklanması), iş tecrübesi için bir 
kalifikasyon olabilecek nitelikte bir akreditasyon sunar, göçmenler dahil tüm çalışanlara açıktır.

	Yunanistan

Göçün bir sonucu olarak artan ve değişen çeşitlilikle karşı karşıya kalan Yunan toplumu, kendini bu 
dönüşümleri yönetmek için yeterli politikaları yaratmak, uyarlamak ve formüle zorunda buldu. 
Eğitim sektörü, kimlik oluşumu, ulusal uyum ve ulusal bilinçlilik konusundaki belirleyici rolünden 
dolayı muhtemelen kamu politikasının en hassas ve politik olarak tanımlanan alanlarından biridir. İş 
piyasasına, kişisel ve ekonomik gelişime erişimi belirlediği için sosyo-ekonomik açıdan da en önemli 
sektörlerden biridir. Yunanistan’ın, sağlanan eğitim hizmetlerinin göçmenler için iyileştirilmesi için çok 
çaba sarf etmesine rağmen, hala hizmet eksiklikleri görülmektedir.

Göçmenlerle ilgili diğer hassas mevzuat alanı, göçmenlerin Yunanistan’daki niteliklerinin tanınmaması 
ile ilgilidir. Bu nedenle, örneğin, doktor olarak diplomaya sahip bir göçmen, doktor olarak kalifiye 
gözükmemektedir ve diploması Yunanistan’da tanınmamaktadır.

	Kıbrıs

Yüksek öğrenim nitelikleri, 1996 yılında kurulan KYSATS Yüksek Nitelikleri Tanıma Kurulu tarafından 
Kıbrıs’ta tanınmaktadır. Kıbrıs’taki özel üniversitelerden ve yurtdışındaki üniversitelerden elde edilen 
Kıbrıs devlet üniversiteleri tarafından aynı disiplinde ve aynı unvanda verilen dereceler veya ünvanlar, 
aynı derecelendirmeler ile değerlendirilmelidir.
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Tanıma türleri:

- Eşdeğerlik: programın uzunluğu, öğrenme 
hedefleri, değerlendirme, tanıtım ve öğrencilerin 
mezuniyet koşulları ve öğretim ve öğrenme 
prosedürleri Kıbrıs devlet üniversitelerinin 
gereksinimlerini karşılamalıdır.

- Denklik ve benzeşme: Denkliklerin tanınması 
için şartları yerine getirmenin yanı sıra, ilgili 
çalışma programının, değerlendirme için temel 
olarak kullanılan kurumun ilgili programının 
zorunlu dersleri de dahil olmak üzere gerekli 
konuların en az üçte ikisini içermelidir.

Bununla birlikte, yukarıdaki işlemlerin yaklaşık 6 ay sürdüğü ve tanınan her bir başlık için yaklaşık 120 
avroya mal olduğu belirtilmelidir.

Çalışma becerilerinin tanınmasıyla ilgili yürürlükte olan yasalar vardır:

- İnsanların serbest dolaşımına ilişkin yasalar

- [Yasa 121 (I) / 2003] - Yeterlilik Yasasının Tanınması İçin İkinci Genel Sistem - (sadece Yunanca)

-  Mesleki Yeterliliklerin Tanınması için Genel Sistem Yasası 179 (I) 2002 ve Mesleki Yeterliliklerin 
Tanınması için Genel Sistem Yasası- modifiyesi (sadece Yunanca)

- 2004 Yeterliliklerin Tanınması Kanununa ilişkin üçüncü sistem - (yalnızca Yunanca)

- [Yasa 31 (I) / 2008] - Mesleki Yeterlilik Yasasının Tanınması Kanunu (sadece Yunanca)

- [P.I. 87/2007] - 2007 Yılı Kişi ve Mağdurları Koruma Yasasıyla İnsan Ticareti ve Sömürünün Mücadelesi 
Kanunu (yalnızca Yunanca)

Doktorlar, mimarlar, avukatlar, taksi şoförleri, yöneticiler vb. gibi düzenlenmiş meslekler için, ilgilenen 
başvuru sahipleri, Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanlığı Çalışma Dairesi ve düzenlenen her mesleğin 
irtibat noktasıyla irtibat kurmalıdır.

	Portekiz

Yabancı niteliklerin tanınmasının iki yolu vardır:

- Akademik tanınma - yabancı bir akademik kalifikasyonun seviye, süre ve program içeriği ile ilgili 
Portekiz’deki bir kalifikasyonla karşılaştırılması;

- Mesleki tanınma - Belli bir mesleği veya düzenlenmiş bir mesleki faaliyeti uygulamak için yetkili bir 
makamın yetkilendirmesi.

Akademik tanınma açısından, farklı seçenekler vardır:

- Eşdeğerlik - Yabancı bir akademik yeterliliğin, verilen eşdeğerliğin bilimsel alanını da sabitleyen seviye, 
süre ve program içeriği ile ilgili Portekizli bir yeterliliğe sahip kurum/kişi ile karşılaştırılması prosedürü 
(283/84 sayılı Kararname).

- Tanınma - Yabancı bir akademik yeterliliğin sadece Portekiz düzeyindeki bir yeterlilik ile karşılaştırılması 
prosedürü (283/83 sayılı Kararname)
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- Kayıt - Portekiz Yüksek Öğretim Kurumları tarafından verilen ve sahiplerine listelenen akademik 
derecelere göre tüm hakları veren, üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesine benzer 
hedef ve nitelikte, yabancı akademik seviye derecelerinin tanınma prosedürü (Kararname- 341/2007 
sayılı kanun).

Mart 2016’da, Qualifica Programı, daha az nitelikli, işsiz, Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde olmayan 
kişileri (NEET) hedef alan yetişkinlerin eğitim ve niteliklerini geliştirmek için entegre bir strateji olarak 
başlatılmıştır. Bu programın ana hedefleri yetişkinlerin yeterlilik seviyelerini ve istihdam edilebilirliklerini 
arttırmak; dijital ve işlevsel okuryazarlığı arttırmak; eğitimleri işgücü piyasası ihtiyaçları ile daha iyi 
uyumlaştırmak; ve yetişkinlerin yeterlilik seviyesinin yükseltilmesine yol açan özel eğitim yollarının 
kolaylaştırılmasıdır.

Bu programı uygulamak için, Eğitim Etkinlikleri ile birlikte RVCC (tanıma, doğrulama ve belgelendirme 
becerileri) süreci yoluyla yeterlilik seviyelerinin artmasına katkıda bulunan yapılar olan Qualifica 
Merkezleri oluşturulmuştur. Bu merkezler, yetişkinlerin örgün, gayriresmi ve diğer bağlamlarda 
edindikleri önceki bilgilerinin sertifikalandırılmasına yardım etmektedir ve yetişkinleri yaşam boyu 
öğrenme için ve yerel yeterlilik ağlarında (işverenler, AE sağlayıcıları, belediyeler) motive eden kilit bir 
rol oynamaktadır. Bilgi, hizmet ve araçlara daha kolay erişilebilmesi için Qualifica webportal (www.
qualifica.gov.pt) piyasaya sürülmüştür.

	Bulgaristan

Bulgaristan’daki yabancı insanlarla ilgili ulusal yasalar aşağıdakileri içermektedir:

- Yabancıların giriş, çıkış, kalma ve ikamet etme prosedürlerini düzenleyen Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki 
Yabancılar Yasası, Aralık 1998’de kabul edilmiştir.

- Yabancılara uluslararası koruma sağlama koşullarını, onların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen 
İltica ve Mülteciler Kanunu Mayıs 2002’de kabul edilmiştir.

- Bulgaristan Vatandaşlık Yasası Kasım 1998’de kabul edilmiştir. Kanun, Bulgar vatandaşlığını kazanma, 
kaybetme ve geri kazanma prosedürlerini düzenler.

- Ayrımcılığa Karşı Koruma Kanunu Eylül 2003’te kabul edilmiştir. Her türlü ayrımcılığa karşı korumayı 
ve önlenmeyi düzenler ve teşvik eder.

Avrupa web sitesinde 2005 ve 2013 yılları arasında entegrasyonla ilgili resmi bilgilere göre, Devlet 
Mülteciler Dairesi, Mülteci Entegrasyonu için 3 Ulusal Program uyguladı. Son Ulusal Program 2011-
2013 dönemini kapsıyordu ve Devlet Ajansı, yakın zamanda gelen mültecilerin artmasına rağmen 
programı yenilemedi.

2015-2020 Ulusal Stratejisi, Mültecilerin Entegrasyonu için ayrı bir Ulusal Eylem Planı geliştirmeyi 
öngörmektedir, ancak bu henüz gerçekleşmemiştir. Şu anda, sivil eğitim, dil sınıfları ve mesleki eğitimler 
gibi entegrasyonu geliştirecek aktiviteler bulunmamaktadır.

Ancak, iltica ya da uluslararası koruma hakkı verilen yabancıların entegrasyonu için anlaşmanın 
yapılması, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili şartlar ve gerekçeler 2017 yılında kabul edilmiştir. 
Bu Bulgaristan’da entegrasyonu teşvik etmek amacıyla geliştirilen bir araç olup, zorunlu değildir. 
Belge, entegrasyon desteğinin belediye ile uluslararası korumanın faydalanıcısı arasındaki gönüllü bir 
anlaşmaya dayandığı ilkesini korumaktadır. Belge, uluslararası korumaya sahip kişilerin; barınma, kreş 
veya eşlik eden çocukların okula kaydı, Bulgarca dil kursları, sağlık sigortası, mesleki oryantasyon ve 
eğitim programları gibi bir hizmet paketini kullanmalarını sağlamaktadır.
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	İspanya

İspanya›da yeterliliklerin tanınması ile ilgili olarak, hem yabancı niteliklerin akademik olarak tanınması 
(göçmenlerin geldikleri ülke tarafından kazandıkları dereceler) hem de göçmenlerin iş tecrübesi 
sırasında edindikleri becerilerin tanınması çok zordur ve açıkça görülebilir ki bu durum göçmenlerin 
sosyal ve iş gücü olarak topluma entegrasyonunu sınırlamaktadır.

İspanya›da, farklı eğitim seviyelerini kapsayan, tanınma ve onaylama için farklı yasal çerçeveler vardır 
bunlara örnekler: 2002 Yılı Nitelikler ve Mesleki Eğitim Yasası, 2015 Yılı İstihdam Yasası, 2013 Yılı Eğitim 
Yasası, 581/2017 Mesleki Yeterlilik Kararını kapsayan Kraliyet Kararnamesi, Üniversite çalışmalarını 
etkileyen 1618/2011Kraliyet Kararnamesi›dir.

Diğer yaygın eğitim seviyelerine yönelik yaygın ve örgün olmayan 
öğrenmenin onaylanmasının temeli 2002 yılında Nitelikler ve 
Mesleki Eğitim Yasası ile başlamıştır. Bu yasa, Mesleki Eğitim 
ve Öğretim işgücü piyasası ihtiyaçları ile bağdaştırılarak, iş 
deneyimi veya yaygın öğrenme yoluyla kazanılan kişilerin Mesleki 
Yeterliliklerini değerlendirmeyi ve akredite etmeyi amaçlayan 
Ulusal Yeterlilikler ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini 
oluşturmuştur.

Ulusal Yeterlilikler Kataloğu o zamandan beri geliştirilmiştir ve şu 
anda 26 profesyonel aileden 664 mesleki yeterliliği içermektedir. 
Her yeterlilik, akredite edilebilecek asgari mesleki yeterlilik kümesi 
olan bir takım Yetkinlik Birimi’nden (genellikle 3 ila 6) oluşur.

İspanya›da, yeterliliklerin tanınması için şu anda iki yol vardır: biri İspanya Kamu İstihdam Servisi (SEPE) 
tarafından diğeri ise İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Bununla birlikte, 
bu iki yolun birbiriyle çakıştığını, göçmen işçilerle ve çalışanlarla çalışan profesyoneller için farklılıkların 
net olmadığını ve her ikisinin de profesyonellerin çoğu tarafından için neredeyse hiç bilinmediğini not 
etmek önemlidir.

Ayrıca, gönüllülük alanında çalışan kişilerce geliştirilen yetkinliklerin tanınması sürecinde aktif kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar yeterliliklerin tanınması ve akreditasyonu ile daha 
fazla ilgilenmektedirler.

	Türkiye

Yabancılar Genel Müdürlüğü düzenli ve düzensiz göçlerden sorumludur ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Başkanlığı altındadır. Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde çeşitli bölümler bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları: İç Koruma Departmanı, İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Departmanı, Göç Politikaları 
ve Projeleri Daire Başkanlığı, Uyum ve İletişim Departmanı, Dış İlişkiler Departmanı, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bilgi Teknolojileri Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı, 
Eğitim Departmanı’dır.

Türk tarihinde, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar için ilk kanun 1934 tarihli ve 2510 sayılı İskan 
Yasası’dır. Bu kanun 2006 yılında 5543 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve bu yasada göç daha bütünsel bir 
bakış açısıyla tanımlanmıştır. Genel olarak insan haklarına saygı göstermek için Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu (no: 6458) da hazırlanmıştır. Bununla birlikte, göç sorunu için farklı yasalar vardır, 
ancak bu yasalar bir sorun yasalarla yönetilemiyorsa veya kapsama alınmayan idari düzenlemeler 
kullanılıyorsa ele alınmaktadırlar (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2014).
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2.3. Politika ve uygulama: Ortak ülkelerde uygulanan ilgili girişimlerin ve / veya programların gözden 
geçirilmesi.

	Fransa

Göçmenleri desteklemek için Fransa’daki göçmenleri ağırlamaya adanmış kuruluş OFII’dir (www.
ofii.fr/). 2005 yılında kurulan Office Français de l’I göçmenlik ve göçmenlik (OFII - göçmenlikten ve 
yabancıları ağırlamaktan sorumlu Fransız ajansı), zaten göç konusunda geniş deneyime sahip iki 
yapının becerilerini ve kaynaklarını birleştirmektedir. Bir tarafta, göçmenlerin gelişini idare etmek ve 
düzenlemek için 1945’te kurulan Office des Migrations Internationales (OMI - Uluslararası Göç Ofisi) 
bulunmaktadır. Diğer tarafta ise, 1926’da kurulan göçmenlere ülkeye varışlarında özel sosyal hizmetler 
sağlayan bir dernek olan Service Social d’Aide aux Emigrants (SSAE - göçmenlere yardım için sosyal 
hizmet ajansı) bulunmaktadır.

	Yunanistan

Genel olarak, devlet okulu sistemi içinde kültürlerarası eğitim için yasalar ve somut bir sistem vardır, ancak 
bu kurumlar kriz bağlamında düzgün çalışamamaktadır. Özellikle göçmenlerin ihtiyaçlarına odaklanan 
girişimlerden yoksun durumdadırlar. Bununla birlikte, AB projelerindeki bazı pilotların dışında MEÖ’de 
iyi uygulamaları yoktur. Yunanistan’ın kültürlerarası ve dinler arası diyalog için kesinlikle müdahalelere 
ve yenilikçi müfredata ihtiyacı vardır. Mültecilerle ilgilenen ve pedagojik / eğitim araçlarını kullanan 
STK’lar, danışma birimleri, okullar ve organizasyonlar ve konuyla ilgili girişimler vardır ancak resmi 
olarak Ulusal Organlar tarafından onaylanmamaktadırlar.

	Kıbrıs

İçişleri Bakanlığı Asliye Sicil ve Göç Dairesi, Kıbrıs›taki göçle ilgili konular ve politikalar konusunda, esas 
olarak vatandaşlık, oturma izni, aile birleşimi ve iş uyuşmazlıkları konularında yetkili makamdır.

Yasal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giren Göçmenlerin Entegrasyonu Komitesi, 2007’de kurulmuş ve 2010 
yılında, dış uzmanların, yerel devlet kurumlarının, sendikaların, STK’ların ve sivil toplum kuruluşlarının 
ved diğer paydaşların katılımıyla entegrasyon için iki yıllık bir Eylem Planı hazırlamıştır. Eylem Planı 
çevrimiçi olarak mevcut değildir ve 2012’de sona erdiğinden beri yenilenmemiştir.

Bununla birlikte, şu anda göçmenlerin ve mültecilerin dil eğitimleri, teknik mesleki eğitimleri, genel 
beceri eğitimleri hakkında ve Kıbrıs’ta iş bulma ve genel oryantasyon yoluyla entegrasyonunu 
kolaylaştıran aşağıdaki programlar uygulanmaktadır:

Yükseltilmiş Kıbrıs Rehberi, Kıbrıs’a gelen üçüncü ülke 
vatandaşları için Kıbrıs’ın tarihi, kültürü, ekonomisi 
ve politikaları ile gerekli yararlı bilgileri temel bir 
şekilde anlamak için yararlı bir oryantasyon aracıdır.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 
Epimorfotika (Yetişkin eğitimi sınıfları), yeni 
beceriler kazanmak veya ticaret veya dil öğrenmek 
isteyen yetişkinler için en yaygın ve popüler eğitim 
programdır. Ne yazık ki, yabancı dilde, yaratıcı 
sanatlarda, mesleki becerilerde, sağlıkta, vb. 
konularda geniş bir kurs yelpazesine sahip olsalar 
da, hepsi Yunanca öğretilmektedir.
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Mevcut programlar, çoğunlukla şehir veya büyük belediyelerde örgütlendikleri için, daha küçük 
topluluklarda yaşayan göçmenlere ulaşamamaktadırlar ve bu durum boşluklara sebep olmaktadır. 
Ayrıca, kursların çoğunluğu yeni başlayanlar içindir ve ileri düzeyde Yunanca bilgisi edinmek isteyenler 
özel derslere başvurmak zorunda kalmaktadır.

	Portekiz

Portekiz’de, Yüksek Göç Komisyonu (ACM), farklı göçmen kökenden gelen entegrasyon ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla göç üzerine kamu politikalarının uygulanmasına aktif olarak katılan kamu 
kurumudur. ACM diğer kamu kurumlarıyla birlikte çalışır ve bazı hizmetlerden ve girişimlerden de 
sorumludur.

Göçmenlerin Entegrasyonu için Ulusal Destek Merkezleri (CNAIM): Ana göçmen destek hizmetlerini, 
kurumlarını ve ofislerini aynı alanda bir araya getiren, kültürel, örgütsel ve yasal farklılıklarla yüzleşmeye 
yardımcı olacak eşsiz bir yerdir. CNAIM’in servislerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
- Sahadaki Ekipler - Göçmenlerin topluluklarına daha yakın dururlar ve göçmenlerin yaşamlarıyla ilgili 
çeşitli alanlarda uzman yardımı sağlamaktadırlar.
- Göçmen İş Yerleştirme Büroları Ağı (GIP’ler) - İstihdam Merkezleri ile yakın işbirliği içinde çalışan, 
işsiz gençlere ve yetişkinlere işgücü piyasasına entegrasyonlarını tanımlamada veya geliştirmede ve 
eğitimlerinde destek sağlayan istihdam destek yapılarıdır.
Her Program için Portekizce: Portekizce dil kursları ve Perakende, Otelcilik, Güzellik Bakımı, Yapı 
İnşaat ve İnşaat Mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış teknik Portekizce kurslarının tanıtımı yoluyla 
göçmenleri birleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu kurslar Avrupa Sosyal Fonu tarafından ortak 
olarak finanse edilmektedir ve kursiyerlere ücretsizdir.
Göçmen Girişimci Destek Ofisi (GAEM): yapılandırılması, uygulaması veya yönetilmesi için destek 
gerektiren bir iş fikri olan göçmenlere, karmaşıklığı veya finansal yatırım miktarından bağımsız olarak 
yardım etmek için kurulmuş olan bir örgüttür.
Yukarıdaki programlara ek olarak ACM, Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Politika Destek Ofisi, 
Göçmenler için Mentorluk Programı, Göçmen Dernekleri Teknik Destek Ofisi (GATAI) ve Seçimler 
Programı (PE)  gibi ana hedefi göçmenlerin toplum içinde iyi bir şekile bütünleşmesi olan girişimleri de 
sunmaktadır. 

	Bulgaristan

Avrupa web sitesinde entegrasyon konusunda yayınlanan resmi bilgilere göre:

AB üyesi olmayan göçmen kökenli vatandaşların sosyal kaynaştırmasını desteklemek veya teşvik etmek 
için Bulgaristan şu anda 2015-2020 dönemi için Ulusal Göç, Sığınma ve Entegrasyon Stratejisi’ne 
sahiptir. Belgede entegre ulusal göç yönetimi politikaları açıklanmaktadır. Bu politika göç kavramını 
hem ülke ekonomisi için gerekli bir kaynak, hem de sosyal birlik ve ulusal güvenlik için potansiyel bir 
tehdit olarak tanımlamaktadır. Başlıca entegrasyon hedefleri, uluslararası korumanın faydalanıcıları 
dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarının sosyal olarak dahil edilmelerini sağlamak ve ülkedeki 
kalıcı yerleşim için yüksek nitelikli Bulgar göçmenleri ve Bulgar kökenli yabancıları ülkeye çekmektir.

Belge, 2008-2014 arasında kabul edilen üç benzer stratejiyi birleştiriyor ve onları Bulgaristan ve AB’nin 
“mülteci krizi sonrası” durumu ile uyumlu hale getiriyor. Bu belgeler:

- Ulusal Göç ve Entegrasyon Stratejisi 2008-2015

- Ulusal Göç, Sığınma ve Entegrasyon Stratejisi 2011–2020
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- Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Uluslararası Korumaya Alınan Kişilerin Entegrasyonu İçin Ulusal Strateji 
2014-2020

Ancak, hiçbir eylem planı kabul edilmemiştir ve entegrasyon için fon ayrılmamıştır.

Göçmenlerin Bulgaristan’a entegrasyonuyla ilgili en sorunlu alanlar, eğitime, vatandaşlığa ve siyasi 
faaliyetler için olanaklara sınırlı erişimdir. Bu nedenle, göçmen kökenli insanlarla yapılan çalışmalarda 
yeni yeterli yaklaşımlara olan ihtiyaç çok açık ve şeffaf hale gelmektedir - kariyer danışmanları da dahil 
olmak üzere bu alanlarda çalışan profesyonellerin gerekli profesyonellikte çalışabilmeleri için yeni 
beceriler ve yeterlilikler kazanmaları ve yeni araçlar ve bilgi kaynakları edinmeleri gerekmektedir.

	İspanya

Çalışma, Göç ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Göç Devlet Sekreteryası, göçmenlik, 
göçmenlerin entegrasyonu ve yurtdışındaki İspanyol vatandaşlığı konularında İspanyol Hükümeti 
tarafından tanımlanan göç politikasını geliştirmekten sorumlu birimdir. Göç Genel Müdürlüğü ve 
Bütünleşme ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur.

Göçler Genel Müdürlüğü, yıllık olarak, göçmenlerin sosyal ve emek entegrasyonunu teşvik eden ve 
farklı konuları kapsayan programları finanse etme amaçlı, kar amacı gütmeyen sosyal kurumlara teklif 
çağrısında bulunur, bu projelerden bazıları:

- Temel ihtiyaçların dikkatini çekmek ve göçmenlerin yerleştirilmesine destek olmak için bütünleşik 
projeler,

- Sosyal Kaltılım ve Sosyal Ekonomi Operasyonel programı çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu tarafından 
ortak olarak finanse edilen projeler, istihdam açısından, kalite sistemlerinin dahil edilmesini teşvik 
etmenin yanı sıra, profesyonellerin ve gönüllülerin eğitiminin teşvik edilmesi ve iş yerinde eşit muamele 
ve dışlanma yapılmaması hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi hakkında çalışmalar 
yapmaktadır. 

- Dil, tarih, kurumlar, düzen, kültür, birlikte yaşama çerçevesi ve İspanyol toplumunun demokratik 
değerleri hakkında temel bilgiler edinmeyi amaçlayanlar gibi İltica, Göçmen ve Entegrasyon Fonu (AMIF) 
tarafından ortak olarak finanse edilen projeler bütün yönleriyle entegrasyona odaklanmaktadırlar.

Bununla birlikte, İspanya, 2015’ten beri göçmen kökenli insanlar için ortak bir entegrasyon stratejisi 
benimsememiştir. Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Komisyonu (ECRI), yakın tarihli bir 
raporda, Devlet tarafından hazırlanan Vatandaşlık ve Entegrasyon Stratejik Planının, 2014’den beri 
değiştirilmediğini pişmanlık ile belirtmektedir. Bununla birlikte, bazı bölgelerde, Madrid Özerk 
Topluluğu gib, 2017-2021 Göçmenlerin Entegrasyonu için bir plan bulunmaktadır.

Uygulamada, yukarıda bahsedildiği gibi, farklı sosyal kuruluşlar, göçmenlerin sosyal ve emek 
entegrasyonuna katkıda bulunmak için programlar geliştirmektedir.

Madrid Bölgesinde, aşağıdakileri sunan 8 Göçmen Katılım ve Entegrasyon Merkezi (CEPI) bulunmaktadır: 
Bilgi ve Oryantasyon, Eğitim ve kariyer danışmanlığı, Serbest meslek ve girişimcilik hakkında bilgilendirme 
oturumları, İspanyolca kursları, çocuklar ile etkinlikler ve diğer hizmetler.

Bazı CEPI’ler ayrıca İspanya toplumu hakkında bilgi sağlamak ve entegrasyonları kolaylaştırmak için 
“Yasalarınızı bilin” adlı bir eğitim programı geliştirmektedir.

Çalışma, Göç ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı›na bağlı olarak, Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonu Forumu, 
göçmenlerin entegrasyonu için danışma, bilgi ve tavsiye organıdır.
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Ayrıca, 2014-2017 yılları arasında Deniz Feneri projesi gibi Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse 
edilen ve Solidaridad Sin Fronteras NGO tarafından koordine edilen projeler de bulunmaktadır. DENİZ 
FENERİ, becerileri, istihdam edilebilirliği ve mobiliteyi geliştirmek için özel danışmanlık ve önceki 
öğrenmenin tanınması yöntemleri ile göçmenler için yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek ve kariyer 
yollarını desteklemek için yenilikçi bir model ve araçlar yarattı.

	Türkiye 

İstihdam ve göçmenlerin eğitimi onların refahlarını sağlamak için önemli konulardır. Göçmenlerin 
entegrasyonu karmaşık bir konudur ve yönetimi zordur (Taş ve Özcan, 2018). Göçmenlerin eğitimi 
hem göçmenlerin kendileri hem de göç ettikleri ülkeler için faydalıdır. Eğitim göçmenlerin ülke ile 
bütünleşmelerini ve kariyerlerine devam etmelerini destekler; refahlarını arttırır ve aileleri üzerinde 
de olumlu etkiler yaratır. Ayrıca, eğitim programları geçmişte sınırlı eğitim olanakları olan göçmenler 
arasında okuryazarlığı artırabilir. Kadınlar, okuma yazma bilmeyenler, okuldan ayrılanlar, üniversite 
öğrencileri ve mezunları, sanatçılar ve engelli insanlar için farklı eğitim programları olmalıdır.

Türkiye’de göçmenler arasında K-12 seviyesindeki 
öğrencilerin eğitimi önceliklidir. Ayrıca lisans 
ve lisans üstü öğrenciler için bazı programlar 
vardır. Ne yazık ki, yetişkin eğitimi programları 
nadirdir. Göçmenlerin eğitim hakları ilk olarak 
1951 yılında “Cenevre Paktı” ile tanımlanmıştır ve 
hükümetlere, göçmenlere, kendi vatandaşlarına 
sağladıkları aynı temel eğitim haklarını sağlamak 
zorunluluğu gelmiştir. Avrupa’dan olmadığından 
Suriyeli göçmenler bu pakette yer almamaktadır. 
Bununla birlikte, Türkiye 1995’te Çocuk Hakları 
Anlaşması imzalanmıştır ve bu anlaşmaya göre ırk, 
renk, cinsiyet, dil, siyasal fikirlerine bakılmaksızın 
her çocuğun aynı haklara sahip olması gerekir. 

2013 yılında Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için iki düzenleme yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk 
kez 2015-2019 Stratejik Planına göçmen ve mültecileri dahil etti ve bu öğrencilerin eğitim sistemine 
entegrasyonu vurgulandı.Türkiye’de yükseköğretim programlarındaki uluslararası öğrenci sayısı son 
birkaç yılda hızla artmaktadır. Entegrasyonun, istihdam ve ekonomi üzerindeki etkileri bu öğrenciler, 
aileleri ve ülke için çok önemlidir. Suriyeli öğrenciler için yasal düzenlemeler 2013 yılında başlatılmıştır. 
Dil becerisine sahip (yüksek öğrenim programlarının dili) ve akademik niteliklere sahip öğrenciler 
Türkiye’deki üniversitelere başvurabilir ve devlet üniversitelerine ücret ödemeleri gerekmez.

Yetişkin eğitimi için bazı girişimler bulunmaktadır, ancak bunlar sınırlı sayıdadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
bazı STK’lar normal eğitim saatlerinden sonra okul binalarını kullanmak için yetişkin eğitimi için birlikte 
çalışmalarda bulundular ve eğitmenler bu programlarda gönüllü olarak çalıştılar. Bu programlarda 
Türkçe dil kursları ve bazı meslek kursları verilmektedir.

2016’dan önce çalışma vizesi ve izin belgesi göçmenler ve mülteciler için sınırlıydı. 2016 yılında 8375 
sayılı yeni bir tüzük hazırlanmıştır, ancak hala kayıtsız olarak çalışan işçiler bulunmaktadır. Bazı Suriyeliler 
Türkiye’de kendi işlerini kurdu. 2011’den bu yana, 6033 yeni şirketin Suriyeliler tarafından başlatıldığı 
ve 334 milyon dolarlık yatırım yapıldığı bildirildi (Polat, 2017). Ancak, bu grup ekonomik üstünlüğü olan 
gruptur. Suriyelilerin çoğunluğu düşük nitelikli işlerde çalışmak zorundadır ve sosyal güvenlik sistemine 
kayıtlı değildirler. Bazıları üretimde çok riskli ortamlarda çalışmaktadır. Eğitimli mültecilerin büyük 
çoğunluğu yetersiz işlerde çalışmak zorundadır.
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 3.   GÖÇMENLERIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE GÖÇMENLERLE ÇALIŞAN
  PROFESYONELLERİN BU KONUDA ALMASI GEREKEN EĞİTİM İHTİYAÇLARI

İlgili ülkelerdeki profesyonel toplulukların eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması üzerine masa incelemesi, 
işlenmiş verilerin analizi ve ortakların organizasyon ekiplerinin tecrübesi ve uzmanlığı ile ve 5 eğitimci, 
antrenör, kariyer danışmanları, MEÖ eğitimcileri ve sosyal hizmet uzmanları ile ortak ülke başına 5 
göçmenin katılımı ile toplanan verilerin zenginleştirilmesi, 

	Fransa

Göçmenlerle çalışan profesyoneller, göçmenlerin mesleklerinin kalifiye olma seviyesini ve bu 
seviyenin onların yetkinlik seviyesini aşıp aşmadığı hakkında düşünürler. Sosyal hizmet uzmanlarının 
mesleki eğitim sunma kabiliyeti konusunda, sosyal hizmet uzmanlarının % 60’ı böyle olanaklar 
sunulmadığını düşünüyor. Sosyal hizmet uzmanlarının, göçmenlerin bir işe girmeleri için yukarıdaki 
eğitim yetkinliklerinin etkisi hakkında ne düşündüğü bağlamında, sadece bir profesyonel olumlu 
düşünmektedir.

Göçmenlerin iş bulmaları için hangi eğitim türünün daha uygun olduğu bağlamında cevaplar şöyledir: 
belirli meslekler için mesleki eğitimler, kültürlerarası yeterlilikler ve sosyal ve iletişim becerileri 
eğitimleri.

Profesyoneller tarafından en çok tercih edilen ve takdir edilen eğitim materyalleri, araçlar, metodolojiler 
aşağıdaki gibidir:

- Sosyal Medya, İnternet ve Çevrimiçi platformlar çok faydalı araçlara sahiptir, ancak göçmenlere 
açıklanmalı ve tanıtılmalıdır.

- Toplantılar yoluyla deneyim alışverişi.

- İlgili konularda çalıştaylar.

Masaüstü araştırma ve görüşmeler yoluyla ortaya çıkan göçmenler için zorluklar ve eğitim ihtiyaçları 
aşağıdaki gibidir:

- Fransız Tanınma sürecinin bilinmezliği

- Kültürel ve sosyal entegrasyon / dilsel engeller.

- Yasallaştırma Süreci

- Para azlığı/ düşük ücret, yetersiz konut ve çalışma koşulları.

- İşgücü Piyasası koşulları (işsizlik)

- Ayrımcılık

- Fransa’da tanınma süreci (ECVET) hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması.

- Yönetici pozisyonlarına daha kolay erişime izin veren diplomaları almak için yüksek eğitime (yönetim 
vb.) olan daha fazla erişim ihtiyacı. Göçmenlere enine becerilere yönelik yeni özel eğitim faaliyetleri 
(örneğin, yönetim, grup yönetimi vb.) sunulmalıdır.
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- Göçmenler için mevcut olanlardan ziyade daha iyi maaşlı iş sektörlerine daha kolay erişim 
sağlanmalıdır: göçmenlerin çoğu otelcilik ve yiyecek içecek endüstrisi, idari ve destek faaliyetleri ve ev 
işçiliği gibi sektörlerde çalışmaktadır, bunun yerine göçmenler sanayi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler 
sektörlerinde istihdam edilmelidir.

- Göçmenlere daha iyi bir iş bulmaları ve daha iyi konumlara erişmeleri için yardımcı olan bağlantı ağları 
(etnik, politik, kültürel, ekonomik, dini, laik… ağlar gibi) geliştirilmesi gerekmektedir.

Tüm göçmenler, çalışma pozisyonlarını geliştirmek için gerekli olan tüm yetkinlik ve becerilere kolay 
ve/veya erişilebilir ulaşıma sahip olmadıkları için, yüksek iş pozisyonlarından dışlanmış hissine sahip 
olduklarını açıklamaktadırlar. Girişimcilik, yönetim, mobilite ve liderlik yapabilmek için daha fazla 
beceriye ihtiyaçları bulunmaktadır.

Hiçbir yasal kısıtlama olmamaktadır. Fransız sistemi, göçmenlerin daha iyi entegrasyonunu destekleme 
konusunda olumlu yöndedir.

	Yunanistan

Yunanistanlı profesyoneller aşağıdaki ana eğitim ihtiyaçlarını ve zorluklarını belirledi:

- Dilsel engellerin aşılması. Bu zorluk, göçmenlerle iletişimi kolaylaştırmak için tercümanların hazır 
bulunmaması nedeniyle derinleşmiştir.

- Göçmenler yükümlülüklerine karşı daha tutarlı olmalıdır.

- Göçmenler ve onlarla çalışan profesyoneller arasında güven ilişkileri kurma ihtiyacı vardır.

- Belirli bir hedef grupla çalışan kalıplaşmış önyargılara sahip olmayan profesyonellere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Eğitimcilerin, sürecin etkililiği için basmakalıp ve ayrımcı davranışlarda bulunmamaları 
çok önemlidir.

Yunan profesyoneller, karşılaşılan temel zorluklardan birinin, kişilerin ana ülkelerinden almış oldukları 
niteliklerin Yunanistan’da tanınamaması olduğunun altını çizmektedir. Ayrıca, dilsel engellerin dışında, 
farklı kültürel geçmişe sahip insanların görüşleri arasında bir boşluk olduğu gerçeği nedeniyle, iletişim 
sürecinde bazı problemler olduğunu ortaya koymuşlardır. Yunan profesyoneller göçmenler bir iş bulsalar 
bile, göçmenlerin kişisel gelişim ve iş geliştirme yüzdesinin çok küçük olduğuna inanıyorlar.

Mevzuat ve kamu politikaları ile ilgili olarak, tüm eğitmenler, genel olarak, yararlanıcı haklarını 
destekleyen ve koruyan bilgi ve yasal prosedürlerin bulunmadığı konusunda hemfikirdir. Ayrıca, 
Yunanistan’ın göçmenlerin eğitim-öğretimi için ilgili hizmetlere sahip olduğuna inanıyorlar, ancak bu 
hedef grubun istihdam edilebilirliği için gerçekten büyük bir sorun vardır.

Eğitim ihtiyaçları hakkında, eğiticilerin sorduğu şey, kursiyerlerin iletişim ve işbirliği becerilerini 
geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan öncü araçlar ve yöntemler oluşturmaktı. Ayrıca, yararlanıcıların 
eğitim sürecine aktif katılımıyla deneyimsel öğrenmenin önemine değindiler.

	Kıbrıs

Göçmenlerle çalışan profesyonellerin eğitim ihtiyaçları, göçmenlerin gerçek ihtiyaçlarına göredir. Bu 
nedenle, etkili eğitim araçlarının tasarlanması ve uygulanması için, göçmenlerin kendi yorumları dikkate 
alınmalıdır. Bu sebeple, daha başarılı entegrasyon yöntemleri ve araçları konusundaki önerilerinin 
yanı sıra ihtiyaçları ve zorlukları hakkında bilgi toplamak için TCN’den yetişkin göçmenlerle 5 görüşme 
yapılmıştır. Ayrıca, göçmen entegrasyonu için görüşlerini, uygulamalarını ve önerilerini toplamayı 
amaçlayarak, göçmenlerle çalışan profesyonellerle 5 görüşme yapılmıştır.
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Göçmenlerle yapılan görüşmeler, Kıbrıs’taki günlük yaşamlarının olumlu ve olumsuz yanlarının yanı sıra 
genel olarak eğitim, iş piyasası ve toplumda başarılı entegrasyonun önündeki engelleri ortaya koydu.

Katılımcıların profili hem Hindistan’dan hem de Bangladeş’ten hem kadın hem de erkek göçmenleri 
içermektedir. Yaş ortalamaları 21’dir ve lise ya da üniversite mezunlarından oluşmaktadır.

Ana bulgu, katılımcıların çoğunun orta veya yüksek eğitim seviyesine sahip olmalarına ve Kıbrıs’ta 
sertifikalarının kabul sürecinde başarılı olmalarına rağmen, tanınma prosedüründe herhangi bir 
profesyonel rehberlik veya yardım alamadıklarını ortaya koydu; bunun yerine aileleri ve arkadaşları 
tarafından teşvik edildikleri gözlemlendi. Bu, yerel işgücü piyasasında kullanılabilecek ikincil veya 
üçüncül eğitim sertifikalarına sahip göçmenlere, yerel acentelerden ve yetkililerden rehberlik 
yapılmasına açıkça ihtiyaç duyulduğunu gösterir.

Göçmenlerin mesleki deneyimine ve mevcut istihdam durumuna ilişkin olarak, çoğu katılımcı Kıbrıs’ta 
bir mesleğe sahip değildi. Adada çok gelişmiş olan ve bir çalışanın İngilizce becerisine dayanan 
turizm alanında bir iş bulmak için katılımcılar bazı 
çalışmalara yatırım yapmaya çalıştıklarını belirttiler. 
Dil bilmedikleri için iş bulmakta zorlandıklarını 
da belirttiler. Dili öğrenmeyi çok zor bulduklarını, 
bu nedenle Yunanca bilgisi gerektirmeyen bir iş 
bulmaya çalıştıklarını açıkladılar. Ayrıca, iş bulma 
konusunda herhangi bir profesyonel yardım veya 
rehberlik almadılarını da belirttiler. Araştırmaları 
internete ya da ağızdan ağıza bilgilere dayanıyordu. 
Bu bulgu, aktif olarak iş arayan ve iletişim güçlüğü 
çeken göçmenlere rehberlik etme ihtiyacını ortaya 
koymaktadır.

İstihdam sahibi katılımcılar, dil ve kültürel 
engeller nedeniyle önceki deneyimlerini Kıbrıs›ta 
kullanamadıklarını açıkladılar. Bu nedenle, işleri yarı 
zamanlı ya da düşük ücretliydi ve mevcut becerilerini 
ve yeterliliklerini yansıtmıyordu. Ayrıca, herhangi bir kariyer yönelimi veya danışmanlığı almamışlardır 
ve aktif olarak çevrimiçi kurslar, kamu programları ve göçmenlere yönelik hizmetler aramaktadırlar.

İlginç bir bulguya göre, birçok göçmen, göçmenlerle çalışan profesyonellerin bireyselleştirilmiş, yüz 
yüze eğitim, destek ve rehberlik sağlayabilmeleri için mevcut kaynaklar, programlar ve danışmanlık 
konusunda farkında olmaları gerektiğine inanıyor. Son olarak, çoğu katılımcının, göçmenler için çevrimiçi 
başvuruları ve öğrenme araçlarını tercih ettiği, ancak bu çevrimiçi araçların farkında olmadıkları ortaya 
çıkmıştır. Böylece, çevrimiçi araçların göçmenlerin entegrasyonu için değerli olduğunu kanıtlandı ve 
ülkenin eğitim sistemi ve işgücü piyasası gereksinimlerine dayanarak geliştirilmeleri gerektiği ortaya 
konuldu.

Profesyonellerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular, göçmenlerin deneyimleriyle uyuşuyor ve 
Kıbrıs’taki mevcut durumun resmini tanımlıyor.

Çoğu profesyonel, bir profesyonelin bu kişiler ve/veya gruplarla çalışmayı başarabilmesi için attığı 
ilk adımın, her bireyin cinsiyet, yaş, etnik köken, din, sosyo-ekonomik durum ve statü ve kültürel 
geçmişin yanı sıra kişiliğini ve karakterini şekillendiren bireysel deneyimler gibi çoklu kimlikleri 
arasında bir kesişim noktası olduğunun farkına varmak olması gerektiğini destekledi. Bu kimlikler, her 
bir profesyonelin göçmen algısına, genel olarak inançlarına, tutumlarına ve günlük davranışlarına göre 
farklılık gösterebilir.
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Belki de varılan en yaygın bulgu, göçmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanınmasındaki ana engelin 
kültürel ve dini faktörlerin yanı sıra dil engelinin var olmasıdır. Çoğu durumda, göçmenler bürokrasi ile 
mücadele ederken, aynı zamanda bir yabancı dil öğrenmek ve hayatta kalmak için mücadele etmek 
zorunda kalıyorlar ve bu durum işgücü piyasasına ve yerel topluma entegrasyonu geciktirmektedir. 
Bunun dışında, tanınmak için sistemin içinden geçmek zaman alıcı ve bir ücret gerektiriyor, bu da süreçte 
caydırıcı bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, göçmenlerin transfer becerilerinin tanınması için 
yeni araçlar ve yöntemler tasarlama ve uygulama ihtiyacı her zamankinden daha belirgindir.

Göçmenlerin bilgi ve becerilerinin tanınmasıyla ilgili olarak, profesyoneller son on yılda bir miktar 
ilerleme olduğunu belirtti. Daha spesifik olarak, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra gelen ve akademik dereceleri bulunan göçmenlerin tanınmaları reddedilmiş ve bu nedenle 
uzmanlıklarından farklı alanlarda düşük ücretli olarak çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle, bu 
insanlar hayal kırıklığı, güvensizlik ve reddedilme yaşadılar, bu da düşük özgüvene, olumsuz öz imaja ve 
düşük öz yeterliliğe yol açtı. Bununla birlikte, bu kişilerin topluma entegrasyonu, yerel halkla aynı dine 
sahip olmaları ve benzer kültürleri, alışkanlıkları ve gelenekleri olan ülkelerden gelmeleri nedeniyle, 
çağdaş göçmenlerden daha kolay ve rahattı.

Son birkaç yılda Kıbrıs’a Asya ve Afrika ülkelerinden savaş, terör ve açlık nedeniyle gelen göçmenlere 
gelince, profesyoneller yıllarca çok zor koşullar altında yaşadıklarını ve yüksek endişe, şok, duygusal sıkıntı 
ve depresyon gibi duygulara sahip olduklarının altını çizdiler. Bu nedenle, bürokrasi ve sosyal hizmetler 
ile ilgilenmek için acil psikolojik ve sosyal yardımın yanı sıra rehberliğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu 
insanların çoğu için temel öncelik, mevcut bilgi, beceri ve yeterliliklerine bakılmaksızın konut ve meslek 
bulmaktır. Dil engeli dışında, kendilerinden tamamen farklı bir yabancı kültür, yaşam tarzı ve din ile de 
yüz yüze kalmak zorunda kalmaktadırlar.

Yukarıdakilere paralel olarak, profesyoneller göçmenlerle zaman geçirmenin ve genel olarak onların 
korkularını, ihtiyaçlarını ve seslerini dinleyebilmelerinin, işleri çerçevesinde temel bir öncelik olması 
gerektiğine inanmaktadır. Teorik yaklaşımların yanı sıra, eğitimleri göçmenlerin gerçek deneyimlerine 
ve ihtiyaçlarına dayanan pratik beceri ve araçlar gerektirir. Ayrıca, çevrimdışı, yüz yüze ve çevrimiçi 
toplantılar ve malzemelerin bir kombinasyonu, profesyonellerin ufkunu genişletecek ve göçmenlerin 
sosyal ve kültürel entegrasyonları için olan çabalarına yardımcı olacaktır.

Profesyonellere yönelik, görüşülen kişilerin önerdiği eğitimler konusundaki bazı başlıkları, kültürler 
arası ve dinler arası diyalog, yabancı dillerde iletişim, taciz, kötüye kullanma ve ihmal gibi hassas 
konuları içermektedir.

	Portekiz

Ülkede vurgulanan eğitim konuları şunlardır:

- Göçmenlerin geldikleri ülkelerinin bürokratik ortamını çevreleyen özellikler, ayrıca protokoller ve ikili 
anlaşmalar;

- Göç yasaları;

- Sosyal Güvenlik prosedürleri ve sosyal destekler;

- Küçük işletmelerin yönetimi (göçmen girişimciliği);

- Kamu hizmetlerinde ve kurumlarında çok kültürlü ve / veya kültürlerarası farkındalık ve empati 
geliştirmek.

Tercih edilen eğitim materyalleri, araçları, metodolojileri:
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- Sosyal Medya, İnternet ve Çevrimiçi platformlar 
çok faydalı araçlardır, ancak uygun şekilde 
tanıtılmalıdır. Örneğin: göçmenler genellikle 
mevcut ACM platformunun farkında değildir.

- Bilgilerin sözlü olarak iletilmesinin rolü 
çok önemlidir ve yeri doldurulamaz, çünkü 
göçmenler, özellikle Portekizce dilinde 
yazılmışlarsa, çevrimiçi olarak bilgi arama 
becerilerinden yoksundurlar.
- Posterler temel bilgileri vermek için 
kullanışlıdır.

- İlgili konularda çalıştaylar.

- Sanat Terapisi.

Masaüstü araştırma ve görüşmeler yoluyla ortaya çıkan göçmenler için zorluklar ve eğitim ihtiyaçları:
- Kültürel ve sosyal entegrasyon ve dilsel engeller.
- Yasallaştırma Süreci 

- Göçmenler, Portekiz göç yasaları ile ilgili doğru bilgilerin doğru şekilde bulunmasında hala yetersiz 
kaynaklara sahip. Buna göre, yasallaştırma süreci karşılaştıkları ilk ve en önemli zorluktur ve sık sık 
görüşülen kişi tarafından uzun ve karmaşık bir bürokratik süreç olarak adlandırılır;

- Uygun rehberlik sağlamak ve göçmenlere tavsiyelerde bulunmak için insan kaynağının azlığı;

- İşgücü Piyasasında - göçmenlerin düzensiz ya da yasa dışı durumu, düşük eğitim ve öğretim. Düşük 
eğitim ve öğretime sahip göçmenler, sosyal güvenlik ve vergi ödemeleri nedeniyle sıklıkla tercih edilen 
kayıt dışı işgücü faaliyetlerinden daha yüksek gelir elde etmektedir.

- Göçmenlerin eğitimini ve öğretimini onaylamak için gerekli prosedürlerle ilgili bilgiler azdır. Sürecin 
aşırı ve karmaşık bürokratik prosedürlerinin yanı sıra, özellikle Üniversite Derecelerinin tanınması ile 
ilgili maliyeti de çok yüksektir. Eğitim ve öğretimin geçerliliği, Portekiz’e gelen göçmenlerin her şeyden 
önce bir iş bulmayı denedikleri için ikinci sırada geliyor. Ancak iş bulduktan sonra göçmenler eğitim ve 
öğretimlerinin onaylanması sürecine girerler.

Hiçbir yasal kısıtlama belirtilmemiştir. Ancak görüşülen kişilerin bazıları, yasaların uygulanmasında 
isteğe bağlı uygulamaların göçmenlerle ilgilenen kamu görevlileri tarafından yapıldığına dikkat çekti.

	Bulgaristan

Tarihsel miras, mevcut düşük yaşam standartları, önyargılar ve göçün tüm yönleriyle ilgili farkındalık 
eksikliği, dine ilişkin endişeler, işsizliği arttırma vb. gibi çeşitli faktörler nedeniyle, Bulgaristan 
toplumu göçmenleri küresel düzeyde entegre etmeye hazır değildir. Bu durum, göçmenlerle çalışma 
konusunda insan kaynakları kapasitesini ve ilgili profesyonellerin ilgili eğitim ihtiyaçlarını güçlü biçimde 
etkilemektedir.

Tanımlanan başlıca eğitimler, göç sürecinin kendisinden kaynaklanan ana zorluklarla yakından ilgilidir:

- Dil engelleri 

- Bulgar dili, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Eski Yugoslavya’daki tarihi Bulgar toplulukları hariç, tüm 
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göçmenlerin önündeki bir engeldir. İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi en yaygın diller, üst düzey 
profesyonel nesiller tarafından edinilmemiştir, bununla birlikte, genç profesyoneller arasında bu konuda 
olumlu bir eğilim vardır. Genel olarak, profesyoneller arasında dil becerilerinin eksikliği ve profesyoneller 
ile göçmenler arasındaki iletişimi destekleyecek yetkin tercüman eksikliği göze çarpmaktadır.

- Psikolojik engeller - son yıllarda göçmen dalgaları Bulgar toplumunu büyük ölçüde etkilememesine 
rağmen, savaşlar, yerel ayrımcılık, din vb. gibi farklı ciddi sorunlardan dolayı göç eden insanlardan 
oluşmaktadır. Bu kişiler kişisel problemlerden ve felaketlerden müzdariplerdir ve her şeyden önce 
başlangıçta psikolojik desteğe ihtiyaçları vardır. Bu durum, hali hazırda psikolojik yeterliliğe sahip 
profesyonellerin bu görevlerden sorumlu olma gereksinimini ortaya koymaktadır.

- Kültür farklılığından ortaya çıkan engeller - Her ülke gibi Bulgaristan’ın da tarihsel gelişim, komünist 
sonrası karakteristikler, düşük yaşam standardı, yaşlanan nüfus, dine dayalı korkular gibi farklı 
faktörlere bağlı olan kendine has özellikleri vardır. Çok-kültürlülükten gelen engeller yalnızca Orta Doğu 
ve Afrika’dan yeni akım ile gelen göçmenleri değil, aynı zamanda Batı ülkelerinden gelen göçmenleri 
de etkisi altına almaktadır. Bu konuda etkili ve pratik eğitimlere ve enstrümanlara oldukça ihtiyaç 
duyulmaktadır.

- Bürokrasi, yerli ve yabancı insanlar için varolan ciddi bir zorluktur. Yabancı insanlara ilave yük, 
Bulgarca’dan farklı diller üzerine hazırlanmış bilgi kaynağı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanların 
ihtiyaç duyduğu bilgilerin yerel halk için bile bulunması kolay değildir. Bir bütün olarak diğer ülkelerden 
gelen insanlarla çalışan ana kamu makamları, dil becerilerinden yoksundur ve prosedürlerde 
destekleyici değildir.

En çok takdir edilen ve istenen eğitim materyalleri, araçları ve metodolojileri aşağıdaki gibidir:

- Hem farklı prosedürler hem de göçmenlere yönelik eğitim ve işgücü piyasası olanakları hakkında 
toplanmış ve düzenlenmiş bilgiler içeren çevrimiçi platformlar

- Profesyonel eğitime destek veren ve göçmenlerin ihtiyaçlarınına göre tasarlanmış, bağımsız ve kendi 
kendini yönlendiren öğrenme araçları ve testler 

- Göçmenlerle olan profesyonel çalışmalarda ortaya çıkan ana zorlukları ele almak için temelde pratik 
olan ve gerçek uygulama yöntemlerini ve araçlarını kullanan atölyeler.

	İspanya

Masaüstü araştırmalar ve görüşmeler yoluyla ortaya çıkan göçmenler için zorluklar ve eğitim ihtiyaçları 
aşağıdaki gibidit:

- Dil engelleri

- Ev sahibi ülkede farklı sosyal ve çalışma sistemi

- Eğitim derecelerinin tanınmaması

- Stigmalar, önyargılar ve basmakalıp düşünceler.

- Göçmenlerin, uygun bir iş bulmak için yasal 
engellerinden faydalanan düşük maliyetli bir işgücü 
olarak kullanılması: İspanya’da iltica edemezlerse ya 
da ilticaya başvuramazlarsa, resmi işgücü piyasasında 
yıllarca çalışamazlar (varışlarından sonra en az 3 
yıl). Bu, iş bulmak ve dolayısıyla göçmenlerin sosyal 
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entegrasyonunu geliştirmek için ana engeldir. Bu durumda sorun, beceri kazanmak değildir, bildiklerini 
iyi bir işte uygulama fırsatına sahip olmaktır.

- Getirdikleri sosyal beklentiler

- Çalışma rutini, Ücret, Eğitim Derecesi Gerekliliği Açısından Farklılıklar.

- Yasal engeller: dengesiz idari durum ve bir sözleşme yapmak zorluğu.

- Önyargılar ve ırkçı davranışlar.

- Becerilerin küçümsemesi.

- Oturma izni ve çalışma izni hakkında yasal danışmanlık

- Eğitim tesisleri ve mevcut programlar

- İdari kaynaklar.

- Göçmenlerin becerilerini geliştirmek için nasıl eğitileceği

- Göçmenlerin geldikleri ülkelerindeki işgücü piyasası hakkında bilgi

- Kültürlerarası yeterlilikler.

Önerilen eğitim materyalleri, araçları ve metodolojileri aşağıdaki gibidir;

- Çevrimiçi kurslar

- Pratik araçlar, pratik örnekler

-Akran toplulukları, odak grupları

	Türkiye

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili ilk sorun algı ile ilgilidir. Türk vatandaşlarının çoğunluğu, 
mültecilerin Türkiye’deki kaynakları sömürdüğünü ve Türk vatandaşlarının işlerini onlardan alacaklarını 
ve Türk halkı arasındaki işsizlik oranlarının da artacağını düşünüyor. Bu algılar bazen Arap ülkelerinden 
gelen tüm göçmenlerle genelleştirilebiliyor. Göçmenler, çoğunlukla Türk insanlarıyla ilişki kurmaktan 
korktuklarını ve onlarla iletişim kurmadıklarını bildirdi. Sonuç olarak, kendi aralarında sosyalleşmeyi 
tercih ediyorlar. Bu, mülteciler ve göçmenlerin entegrasyonunun önündeki en büyük engeldir.

Göçmenlerin ve eğiticilerin, eğitim ve öğretimle ilgili karşılaştığı bir diğer önemli sorun ise dil engeli, 
ekonomik sorunlar ve sosyal entegrasyondur (Kızıl ve Dönmez, 2017). Halk Eğitim Merkezlerinde Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından tüm seviyeler için (K-12, yüksek öğrenim, yetişkinler) Türkçe dil eğitimi 
hazırlanmıştır. Ancak, bu programlara katılan göçmen ve mültecilerin sayısı sınırlıdır, dolayısıyla daha 
etkili programlar hazırlanmalıdır. Her yaş seviyesinden göçmenlerin entegrasyonu dil engeli ortadan 
kalktığı zaman daha kolay hale gelmektedir.

Göçmenler için hazırlanan eğitim programları, kapsayıcı, işbirlikçi, kolaylaştırıcı, ekonomik, kültürel 
farklılıklara duyarlı, sürekli ve fayda sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Göç İdaresi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları 
arasında işbirliği yapılmalıdır.

İstihdam için göçmen ve mültecilerin nitelikleri belgelenmelidir. Göçmenler ve mülteciler, yeterlilikleri 
(mühendislik, tıp, öğretim, teknik uzmanlık gibi) alanlarıyla ilgili işlere yerleştirilmeleri gerektiğini 
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söylemektedir. Göçmenlerin çoğunluğu, 
ayrımcılık ve ekonomik sorunlar nedeniyle 
gereğinden fazla kalifiye oldukları işlerde 
çalışmaktadır.

Türkiye’deki göçmenlerin çoğunluğu 
gerekli niteliklere sahip değildir ve eğitim 
programlarından yararlanabilirler. Bu göçmenler 
gerekli niteliklere sahip olmadıkları için 
çoğunlukla daha az ücretli ve riskli ortamlarda 
çalışmak zorundalardır. Eğitim programları 
Türkiye’ye değer katabilir ve göçmenlerin 

refahını artırabilir. Bu eğitim programları, bölgenin ihtiyaçlarına, sosyal entegrasyona ve uluslararası 
dernekleri bütünleştiren bütünsel bir bakış açısına odaklanmalıdır.

Masaüstü araştırma ve görüşmeler yoluyla ortaya çıkan göçmenlere yönelik eğitim ihtiyaçları aşağıdaki 
gibidir:

- Türkiye’de istihdam ve gümrük uygulamaları. Tüm dünyada seçim ve işe alım için benzerlikler olsa da, 
bazı ülkelere özgü rutinler vardır. Bu rutinler ve genel iş başvurusu ve mülakat süreci eğitimlere dahil 
edilmelidir.

- İş kanunları ve göç yasaları hakkında eğitim.

- Girişimcilik becerileri ve düzenlemeleri

- Ağ kurma ve iletişim becerileri. Özellikle yerel halkla iletişim kurmak (Türk vatandaşları)

- Yaratıcılık ve açık fikirlilik

- Öz farkındalık

- Zaman yönetimi

- Teknoloji (İnternet, sosyal medya vb.)

Profesyonellerin masaüstü araştırmaları ve görüşmeleri yoluyla ortaya çıkan ihtiyaçları aşağıdaki gibidir:

- Çeşitlilik yönetimi. Türkiye’deki eğiticilerin çoğunluğu uluslararası deneyime sahip değildir.

- Eğitimleri sırasında kullanabilecekleri araçlar ve alıştırmalar. (Kültürden bağımsız)

- Kültür eğitimi. Eğiticinin, daha iyi iletişim için göçmenlerin kültürü hakkında daha fazla bilgiye sahip 
olması daha verimli olacaktır.

- Göç yasaları ve düzenlemeleri. Bu şekilde göçmenlere daha etkili bir şekilde danışmanlık verilebilir.

- Göç kavramı hakkında farkındalık 

- Psikolojilerini, motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını anlama.
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 4. SONUÇ VE ÖNERİLENLER

Fransa, Yunanistan, Kıbrıs, Portekiz, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye’den uzmanların ortak çabalarıyla 
hazırlanan Masa Raporu, dahil ülkelerdeki göçmenlerin entegrasyon, eğitim ve öğretim olanakları ve 
istihdamları gibi konular hakkında bulguları ortaya koymaktadır. Ortaklar ayrıca her iki hedef grubun 
temsilcilerinin görüşlerini de araştırmışlardır - göçmenlerin karşılaştığı başlıca zorlukların hangileri 
olduğunu, ülkelerinde ne tür destek, tavsiye ve yardım aldıklarını belirlemek için göçmenlerle çalışan 
profesyoneller ve göçmenlerin kendileri ile görüşmeler yapılmıştır. Özellikle daha iyi kariyer gelişimi, 
büyümesi ve gerçekleştirilmesi için araştırmalar yapılmıştır.

Göçmenlerin karşılaştığı ana zorluklar, ülkelerimizde onları kabul etmemize rağmen, toplumlarımızda 
onları karşılamaya istekli olmadığımız gerçeğiyle bağlantılıdır. Masa Raporu’ndaki çalışma, hem masa 
başı araştırmaları hem de hedef grupların doğrudan katılımıyla gerçekleşmiştir - Avrupa’daki işçilerin 
ortalama ekonomik ve sosyal durumu ile bir AB göçmeninin, kariyerlerinde ilerlemeleri ve daha iyi bir 
kariyer edinme olasılıkları arasındaki mevcut eşitsizliği ortaya koymaktadır. Açıkça tespit edilen başka 
bir güçlük, göçmenlerle çalışan uzmanların mesleki performanslarını destekleyecek etkin çalışma 
yaklaşımlarının, metodolojilerin ve araçların bulunmamasıdır.

Genel bir durum olarak göç, içinde bulunduğu toplumlarda, özellikle demografik, ekonomik ve sosyal 
terimler doğrultusunda kilit bir konuma sahiptir. AB dışından gelen göçmenlerin çoğu çalışan veya işçi 
olarak çalışmaktadır. Genellikle çok yetenekli olmadıkları ve çoğunun sanayi, eğitim, sağlık ve sosyal 
işler yerine hizmet sektörlerinde (inşaat, otel ve yemek endüstrisi, idari ve destek faaliyetleri ve ev 
işçileri gibi) çalıştığı belirtiliyor. 

Bazı karşılama programları zaten mevcuttur, prosedürler ilgili mevzuatla düzenlenir ve olasılıklar 
öngörülür. Öte yandan, Danışma Raporu sık sık bu umut verici adımların başarılı bir şekilde uygulamaya 
konmadığını ve bürokratik, dil ve ekonomik faktörlerin muhtemel olumlu eğilimlere karşı egemen 
olduğunu göstermektedir.

Ortakların ülkelerinde vurgulanan diğer ciddi zorluklar, diğer ülkelerde edinilen resmi niteliklerin 
tanınması ve önceki yaygın ve gayriresmi öğrenmenin onaylanmasıdır. Bunlar asıl eğitmenler, 
antrenörler, kariyer danışmanları, MEÖ eğitimcileri ve göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının 
önemli sorumluluk ve rol sahibi olabilecekleri yerlerdir. Bunu başarmak için proje ekibi, göçmenler 
için enine becerileri oluşturmak ve geliştirmek için 
yenilikçi model ve araçlar geliştirecektir.

Devlet düzeyinde ele alınması gereken bürokrasi 
ve dil becerileri gibi konuların yanı sıra, ortakların 
göçmenleri kariyer ve profesyonel hayata geçirme 
sürecinde desteklemek için atması gereken uygula-
nabilir adımlar vardır. Bu Raporda yapılan çalışmalar-
la tespit edilen ve projenin ekibi tarafından geliştiri-
lecek yenilikçi model ve araçların oluşturulması ve/
veya geliştirilmesi gereken en çok ihtiyaç duyulan 
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bilgi ve beceriler arasında şunlar bulunmaktadır:
- Mevcut durumun farkında olmak, bağlamı ve çevreyi anlayabilmek ve kariyer ve mesleki gelişim süre-
cine yönelik fırsatları bulabilmek. Bu, eleştirel düşünme, problemleri ve çözümleri tanımlamayı gerek-
tirir.
- Kendi sorumluluklarını üstlenebilmenin yanı sıra, her türlü maddi alanda karar verme becerisini ka-
zanabilme ve/veya geliştirebilme
- Avrupa genelinde ve sınırlarının ötesinde işgücü piyasasının gereği olan sanal ortam da dahil olmak 
üzere topluluk içinde ve ayrıca çeşitli ortamlarda işbirliği yapabilme ve sosyal ağları genişletebilme. Or-
tam ne olursa olsun iletişim becerilerine ihtiyaç duyulur. Ek olarak, küreselleşen dünya ve göçmenlerin 
geçmişi, daha fazla kültürlerarası farkındalık ihtiyacını ortaya koymaktadır.
- İşgücü piyasasında rekabet edebilmek için göçmenlerin mevcut yeniliklere ayak uydurmaları ve bu 
nedenle proaktif, meraklı ve yaratıcı olmaları gerekmektedir
- İşgücü piyasasındaki eğilimlerin gerektirdiği önceki becerilerle ilgili olarak, bir diğer önemli husus 
da sonuç olarak doğmaktadır - göçmenlerin uyumluluğunu artıracak, değişikliklere karşı esneklik ve 
proaktiflik. Ek olarak, işgücü piyasası tüm sektörlerde ve iş yerlerinde giderek daha fazla girişimcilik 
duygusu ve herkesin kariyer gelişimi ve büyümesinde buna karşılık gelen proaktivite ve yaşam boyu 
öğrenme ve beceri kazanma yaklaşımını gerektirmektedir.
Ortak ülkeler arasında mevcut durum, tarihsel faktörler ve gelenekler, ekonomik koşullar, yasal düzen-
lemeler, vs gib benzer faktörler ile ilgili farklılıklara rağmen, göçmenlerin bir bütün olarak karşılaştıkları 
ana zorluklar benzedir ve yedi farklı ülkeden profesyonellerin ortak çabaları Enine yeterliliklerle ilgili 
yenilikçi eğitim uygulamalarının kullanılabilirliği, yaratıcılığın ve inovasyonun teşvik edilmesi ve yeni ve 
yenilikçi desteklere, araçlara, koçluk/eğitim yöntemlerine açık erişimin iyileştirilmesine ilişkin sinerjik 
bir etki yaratacaktır.
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