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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bu-
lunan birimlerinin temsilcilerinden teşekkül eden MBB Göç Platformu kapsamında yerel yönetimler 
arasında göç, göçmenlik, mültecilik ve uyum gibi belediyelerin hizmet alanını da kapsayan konularda 
koordinasyon sağlanması, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlanması ve bu hususlarda yerel yöne-
timlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunulma-
sı amaçlanıyor.

Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişi ve akademisyenlerin yazıları ile birlikte 
güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer vereceğimiz MBB Göç Platformu Bültenimizin ilk sayısını 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. 

Bülten ile ilgili eleştiri ve önerileriniz ile bir sonraki bültende yayınlamamızı istediğiniz yazılarınızı  
burcuhan.sener@marmara.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bültenimizde yer alan içeriğin Göç Platformu üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırlandığını hatırlatır, 
keyifli okumalar dileriz.

Burcuhan Şener

Editörden...

Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Göç Platformu tarafından hazırlanmıştır.

Genel Yayın Yönetmeni   |   M. Cemil Arslan

Editör | Burcuhan Şener

Katkı Sağlayanlar

Merve Ağca
Merve Betül Akyıldız

Nazan Başelli
Beyoğlu Belediyesi 

Mehmet Aktaş

Nezihe Atılgan
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Göç ve Mülteciler Konferansı

Son yıllarda yaşanan, tarihin en büyük kitlesel göç ve insa-
ni krizinin ardından görünürlüğü daha da artan göçmen ve 
mülteciler ile ilgili politika ve uygulamaların yerel, ulusal ve 
bölgesel ölçekte ele alındığı konferansa, aralarında 16 ülke-
den 20 uluslararası katılımcının da yer aldığı 70’in üzerinde 
kişi katılım sağladı. Konferans kapsamında göçmen ve mülte-
cilerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla AFIAP unvanlı fo-
toğraf sanatçısı Mustafa Kocakoç’un fotoğraflarından oluşan 
bir sergi de düzenlendi.

“GÖÇÜ ASLA BİR PROBLEM OLARAK GÖRMÜYORUZ” 

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan açılış konuşmasında 
göç konusunun küresel bir mesele olduğunun ve bu nedenle 
küresel düzeyde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. ALDA 
İletişim Direktörü Irene Zanetti de MBB’nin ALDA’ya üye-
liği sonrasında MBB-ALDA işbirliğinin meyvelerini verdi-
ğine değinirken yerel yönetimlerin göç alanındaki çabasının 
inanılmaz bir düzeyde olduğunu ancak sorunları çözüme dö-
nüştürmek için çok daha fazla ve verimli çalışmalar yapılması 
gerektiğini belirtti.

“GÖÇ; ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR SORUN DEĞİL, YÖ-

NETİLMESİ GEREKEN BİR GERÇEKLİKTİR”

“Belediyelerin Tecrübeleri: Kent Mültecilerinin Sosyal Uyu-
munda Yerel Yönetimlerin Büyüyen Rolü” başlıklı ilk otu-
rumda MBB Göç Politikaları Atölyesi Direktörü ve Ulus-
lararası İşbirliği Koordinatörü Burcuhan Şener, MBB’nin 
“Kopuş’tan ‘Uyum’a Kent Mültecileri - Suriyeli Mülteciler 

ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği’ araştır-
masının çıktılarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın, sundukları hiz-
metleri aktarırken “Biz bu alanda yaptıklarımızı iyilik olarak 
değil, insani ve uluslararası bir sorumluluk olarak görüyoruz. 
Göç; çözülmesi gereken bir sorun değil, yönetilmesi gereken 
bir gerçekliktir.” diyerek göçmen ve mültecilerle ilgili süreç 
yönetiminin önemine vurgu yaptı. Avcılar Belediyesi Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürü Canan Mırık, Zeytinburnu Aile 
Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Genel 
Koordinatörü Bihter Dazkır Erdendoğdu, Sultanbeyli Bele-
diyesi AB ve Dış İlişkiler Şefi Mehmet Aktaş belediyelerinin 
göçmen ve mültecilere yönelik faaliyetlerini ve iyi uygulama-
larını aktardı.

“SURİYELİLERİN YAKLAŞIK YÜZDE %86’SI BELLİ BİR 

ŞARTA BAĞLI OLARAK ÜLKELERİNE GERİ DÖN-

MEK İSTİYOR”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
İstanbul ve Marmara Saha Ofisi Sorumlusu Elif Selen Ay, 
moderatörlüğünü gerçekleştirdiği “Göç Akınlarının Yöneti-
mi: Türkiye’deki Göçmenlerin Karşılanması ve Uyumu Ko-
nusunda İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda BMMYK’nın 
alandaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İstanbul İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Selçuk 
Şatana ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
2013 yılında arkasında büyük bir toplumsal mutabakatla ka-
bul edildiğini vurguladı. İHH İnsani Yardım Vakfı Uluslara-
rası İlişkiler ve İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kuru-

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) ortağı olduğu LADDER Projesi kapsamında, MBB ev sahipliğinde 
ve SOS Malta işbirliğiyle “Yerelden Küresele: Medeniyetler Ekseninde Göç ve Mülteciler” Konferansı 16 
Kasım 2017 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirildi.
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lu Üyesi İzzet Şahin, İHH’nın bu alandaki faaliyetlerinden 
bahsederken “Ne zaman ülkelerine dönebilirler belli değil. 
Statüsü olmayan insanlar umutsuz insanlardır. Hiçbir ku-
rum bu kadar büyük bir yükü tek başına kaldıracak güçte 
değil. Dolayısıyla ilerleme adına hepimiz endişe duymalıyız, 
yükümüz ağır.” dedi. AFAD AB Mali İmkanı Grup Başkanı 
H. Alp Kaya ise kamplardaki mültecilerin durumuna ilişkin 
bilgilendirmede bulunduğu sunumunda, Suriyelilerin yak-
laşık yüzde %86’sının belli bir şarta bağlı olarak ülkelerine 
geri dönmek istediğine değindi.

“BİZ MÜLTECİLERİ SAYILARDAN İBARET SANIYORUZ”

Bölgesel Ölçekte Güncel Tartışmalar isimli son oturumda 
SOS Malta’dan Lorna Muscat, Malta’daki mülteciler ile ilgili 
politikalar ve uyum süreçleriyle ilgili bilgileri aktardı. Beyrut 
Amerikan Üniversitesi Politika ve Planlama Profesörü Nas-
ser Yassin ise “Biz mültecileri sayılardan ibaret sanıyoruz.” 
diyerek mültecilerin rakamlar olarak değil, insan olarak pek 
çok yanıyla ele alınması gerektiğini belirtti. Uluslararası 

Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nden (ICMPD) Tamer 
Kılıç, Avrupa-Türkiye arasındaki göç akışından ve Türkiye 
ve Batı Balkanlardaki göçmen politikalarından bahsetti.

“BEN ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN KAÇTIM”

1987 yılında uzaya giden ilk Suriyeli kozmonot olan ve 2012 
yılında Türkiye’ye göç eden Mohammed A. Faris, mülte-
cilik sürecinde yaşadıklarından ve bölgenin durumundan 
bahsetti. Faris, “Ben çocuklarımı korumak için kaçtım. İn-
sani yönüyle olaya bakmadınız. Mültecileri ihraç edilmesi 
gereken varlıklar olarak görmeyin, sayı olarak görmeyin.” 
dedi. Uzaya çıkışının üçüncü gününde Suriye’ye değil Dün-
ya’ya baktığını söyleyen Faris, “Uzaydan Dünya’ya geri dön-
düğümde anneme gelmiş gibi hissettim. Anneme geri dön-
düm, dedim. Lübnan, Türkiye, bütün dünya benim annem; 
tek bir ülke. Dünya artık tersine dönüyor. Hepimiz insanız, 
Uzaydan Dünya’ya baktığınızda tek bir ülke görünüyor. Sı-
nırsız dünyamıza neden sınır yaratıyoruz? Aramızda sınır 
oluşturan suçluları asla unutmayalım.” dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM, International Organization for Migration) 2018 Dünya Göç Raporunu 
(WMR) yayınladı. 2000 yılından beri IOM tarafından dünya genelinde göç anlayışına katkıda bulunmak amacıyla yayınla-
nan 9. raporda göçmen ve mültecilerle ilgili çarpıcı veriler yer alıyor.

Raporda göçle ilgili anahtar veriler küresel bir bakış açısının yanı sıra bölgesel dinamikler ve kalkınma, medya, sosyal dış-
lanma, göçmenler ve şehirler gibi tematik başlıklar altında ayrıntılı bir biçimde ele alınırken göçmen perspektiflerine de 
yer veriliyor.

Raporda yer alan bazı önemli bilgiler ise şu şekilde:

• 2015 yılı itibarıyla dünya nüfusunun %3.3’ü göçmen 
(243,700,236)

• Göçmenlerin %52 si erkeklerden oluşurken %48’i kadın 

• Göçmenlerin %72’lik bir kısmı çalışma çağında

• 2016 yılı itibarıyla Türkiye en fazla sayıda göçmen ve 
mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda 

Raporun tamamına https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf linkinden erişim sağlayabilirsiniz. 

2018 Dünya Göç Raporu (WMR) Yayınladı
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Göç Politikaları Kurulu Toplantısı’nın dördüncüsü, İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında 28 Aralık 
2017 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin göç politikası ve stratejilerini belirlemek için 
bir araya gelen kurulda toplantıya, Aile ve Sosyal Politika-
lar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, 
İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ve Kalkınma Bakan-
lıkları Müsteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Başkanı Mehmet Köse, Afet ve Acil Durum Yöne-
timi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Göç İdaresi 
Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz katılım sağladı. 

Türkiye’nin stratejik hedefleri ve milli menfaatleri doğ-
rultusunda milli göç politikasının oluşturulmasına yöne-
lik, güncel gelişmelerin ve yeni hedeflerin üzerinde de-
ğerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Uyum 
Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı” kurul üyelerinin 
görüşlerine sunuldu. 

Göç Politikaları Kurulu Ankara’da Toplandı
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Neredeyse her gün dünyanın farklı bölgelerinde, farklı şekil-
lerde doğal ya da insan kaynaklı felaketler ortaya çıkmakta ve 
insanlar bu durumlarla birlikte yaşamaya ve baş etmeye ça-
lışmaktadır. Yaşanan felaketlerin aniden ortaya çıkması, ol-
dukça geniş bölgeleri etkilemesi ve bu felaketleri engellemeye 
kişilerin gücünün yetmemesi; afetlerin insan üzerinde büyük 
etkiler bırakmasına sebep olmaktadır.

Maalesef bizler de biliyoruz ki savaş birden fazla travmatik 
durumu aynı anda içinde barındırır. Savaşa maruz kalan bi-
reylerde, özellikle de çocuklarda, bizzat kendileri fiziksel ola-
rak etkilenmese bile, sevdiklerini kaybetme, fiziksel, duygusal 
ya da cinsel istismara uğrama, alıştıkları hayatın bir anda yerle 
bir olması, eğitim ve sağlık haklarından olma gibi olumsuz-
luklar, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilmektedir. 

Türkiye, uzun yıllardan beri göç alan ve göç veren bir ülke 
olmasının yanında, coğrafi konumu sebebiyle aynı zaman-
da bir geçiş ülkesidir. Suriye’de yaşanan savaş sonucunda 
2011’den bu yana milyonlarca insan ülkesini terk etmek zo-
runda kalmıştır. Bu insanların bir kısmı Türkiye üzerinden 
farklı ülkelere geçerken, bir kısmı da ülkemizde sığınmacı 
olarak yaşamaktadır. Bu zorlu sürecin en masum kurbanları 
ise şüphesiz çocuklardır. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin veri-
lerine göre 2016 yılı itibarıyla Türkiye’deki sığınmacıların 
%50’den fazlasını 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Göç 
sırasında meydana gelen travmatik durumlar, yeni yerleşilen 
yere adapte olma ve ebeveyn ya da bir bakım veren tarafından 
korunma ihtiyaçları göz önüne alındığında, çocukların stres 
etmenlerinden yetişkinlere göre daha fazla etkilenme olasılığı 
taşıdıkları aşikârdır. Savaşın etkilerine maruz kalan çocuklar-
da, travmatik olayı tekrar tekrar yaşama, olayın belirli kısım-

larını hatırlayamama, olayı hatırlatan şeylerden kaçınma, ağ-
lama krizleri, insanlardan uzaklaşma gibi travma sonrası stres 
bozukluğu belirtileri görülebilir.

Travmanın etkilerini belirleyen risk faktörleri arasında en 
dikkat çekeni şüphesiz cinsiyettir. Toplum tarafından kadına 
biçilen roller, kadının ailedeki konumu, ayrıca kadının erkek-
lere göre daha duygusal bir yapıya sahip olduğu inancı bize 
bu farklılığın nasıl oluştuğunu açıklar niteliktedir. Yapılan 
bilimsel araştırmalarla da kadın göçmenlerin erkek göçmen-
lere göre daha fazla duygusal zorlanma ve daha çok psikolojik 
sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu rollere daha çocuk yaşta 
kendimizi hazırladığımızı göz önüne alırsak, araştırmalarla da 
kanıtlandığı üzere, cinsiyet farklılığının aynı şekilde çocuklar 
arasında da geçerli olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

İnsanın fıtratında var olan, yeni olanı hemen kabullenememe 
ve yeniye önyargıyla yaklaşma, ülkemizde yaşamaya başlayan 
sığınmacılar için de geçerli olmuştur. Biz yetişkinler dahi yep-
yeni bir hayat kurmaya çalışan mülteciler hakkında insanlık 
dışı fikirlere kapılabiliyorken, yetişkinleri model alarak bü-
yüyen çocuklarda da bu düşüncenin oluşmasına sebebiyet 
verdiğimizin bilincinde olmalıyız. Henüz ahlaki değerleri ge-
lişmemiş olan çocukların birbirlerine karşı ne kadar acımasız 
olabileceklerini tahmin etmek maalesef ki zor değil. Suriyeli 
çocuklar artık Türk çocuklarla aynı okullara gitmekte, aynı 
sınıfı paylaşmakta; iki farklı kültüre ait çocuklar birbirlerine 
alışmaya çalışmaktadır. Mültecilerin ülkemizdeki varlığını 
kabullenmek ve bunu çocuklara da aşılamak, bizlerin yaşan-
tısını kolaylaştıracağı gibi, onların da adapte olma sürecini 
hızlandıracak ve yaşadıkları travmatik olayın etkilerini atlat-
malarına yardımcı olacaktır. 

Merve Betül Akyıldız

Sürecin En Masum Mağdurları Çocuklar

İBB Zabıta Ekipleri Yıllık Verileri Açıkladı
Valilik Makamının kış aylarında sokakta hiç kimsenin kalma-
masıyla alakalı 13.12.2016 tarih ve E.92975 sayılı talimatları 
doğrultusunda; İBB Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler 
tarafından 2017 yılında sokakta kaldığı tespit edilerek ihtiyaç-
larının karşılanması için barınma amaçlı olarak Pendik Sevk 
Merkezine 17’si yetişkin, 51’i çocuk olmak üzere toplamda 68 
kişi teslim edildi. 

Aynı şekilde, dilenen-dilendirilen Suriyeli dilencilerle ilgili 
2017 yılında yapılan çalışmalarda; 298’i yetişkin, 352’si çocuk 
olmak üzere toplam 650 kişi dilenirken tespit edilerek Pendik 
Sevk Merkezine sevk edildi.
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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan’ın öncülüğünde ih-
tiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını 
onurlu ve çağdaş bir şekilde giderebil-
melerini sağlamak amacıyla kurulan 
“Sosyal Market” bugüne kadar birçok 
ödüle layık görüldü. 2010 yılından 
beri 1500’den fazla ürün çeşidiyle ara-
larında göçmen ve mültecilerin de 
yer aldığı ihtiyaç sahibi 4.700 aileye 
sürekli ve karşılıksız olarak hizmet 
veren Sosyal Market Projesi, Dünya 
e-Devletler Organizasyonu’nda (We-
Go) Sosyal Kart ve Gıda Bankacılığı 
Projesi, “Sosyal Hizmetler Katego-

risi’’nde “en güvenilir, en umut vaat 
eden proje” seçilmişti. Proje ayrıca, 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 2012 yılın-
da örnek proje ilan edilerek tüm yerel 
yönetimlere tavsiye edilmişti.

Sosyal Market’te yapılan yardımların 
halk sağlığı için bir tehlike arz etme-
diği gönül rahatlığıyla ifade edilebilir. 
Çünkü gıda ve temizlik maddeleri 
sağlık koşullarına uygun, bozulmamış 
ve rafta satışa sunulacak şekilde pa-
ketlenmiş olarak kabul ediliyor. Giye-
ceklerde ise kullanılmamış ve belirgin 
defolu olmayan ürünler bağış olarak 
kabul ediliyor. Bunların dışında gün-
lük olarak bağış yapılan sebze ve mey-
veler var. Bunlar da Sosyal Market’te 
kurulmuş olan hijyenik paketleme 
bölümünde paketlenerek raflara yer-
leştiriliyor. İhtiyaç sahipleri de gönül 
rahatlığı ile ihtiyacı olan malzemeyi 
temin ediyor. Bağış yapılan ürünler 

soğuk hava deposunda muhafaza edi-
liyor. Böylece ürünler bozulmadan, 
sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor.

Beyoğlu Sosyal Market’te; gıda, giyim, 
temizlik maddesi ve yakacak konusun-
da her türlü bağış kabul ediliyor. Va-
tandaşların, küçük veya büyük ölçekli 
işletmelerin Beyoğlu sınırları içinden 
veya dışından yapacağı bağışlar, yerin-
den teslim alınıyor ve Lojistik Destek 
Merkezi depolarına ulaştırılıyor. Fir-
maların kendi ürettikleri veya tedarik 
ettikleri ürün bağışları, ortak işbirliği 
protokolü çerçevesinde kabul ediliyor. 
Gıda Bankası’na ulaşan bağışlar için 
bağış kabul makbuzu şeklinde resmi 
evrak hazırlanıyor ve yasada belirtilen 
hususlar doğrultusunda prosedür uy-
gulanıyor. Hayırseverlerin yaptıkları 
bağışların maliyetini kurumlar veya 
gelir vergilerinden indirebilmeleri için 
kendilerine bağış makbuzu veriliyor. 

Beyoğlu Sosyal Markette Göçmen ve 
Mültecilerin de Aralarında Bulunduğu İhtiyaç 
Sahibi Ailelere Karşılıksız Hizmet Sunuluyor

İstanbul’da Ocak 2018 resmi kayıt verilerine göre 537 bin 829 
Suriyeli nüfus bulunuyor.1 Bu sayının 23 bin 190’ı Sultanbeyli’de 
ikamet ediyor. Sultanbeyli ilçesinin 2016 itibarıyla nüfusu 324 
bin 730. Sultanbeyli’de ikamet edenler arasında her 100 kişiden 
neredeyse 7’si Suriyeli mültecilerden oluşuyor. 

Suriyeli mültecilerle ilgili başlangıçta var olan karmaşa, emniyet 
sistemine kayıtta yaşanan yığılma, mültecilerin sayılarının her 
geçen gün artması ve ihtiyaçlarıyla ilgili nereye başvurulacağına 
dair belirsizlik Sultanbeyli’de mülteciler konusunda tüm sorun-
lara adım adım temas eden organize bir yapının oluşturulması 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Geçici önlemlerle çözülemeyecek boyutta olan Suriyeli mülteci-
ler meselesine ciddi adımlar atmak ve mültecilere asgari destek-
lerin verileceği ortamları üreterek yaşanan sorunları minimuma 
indirmek; çalışmaların ana hedefini oluşturuyor. 

1  İç Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul’da Kayıt Altına Alınan Suriye 
Uyruklu Şahıslar, Şubat 2017.

Suriyeli mültecilere yönelik Sultanbeyli ilçesinde daha verim-
li ve noktasal bir çalışma yapabilmek ve yardım hizmetlerinin 
daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak için kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK’ların ortak değer üretebileceği “Mülteciler 
ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” hayata 
geçirildi. Sultanbeyli Belediyesi ilçede kamu kurumları, STK’lar, 
üniversiteler ve gönüllüler ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek 
mültecilere yönelik çalışmalarda var olan kıt kaynakları etkin 
kullanarak insani yardım çalışmalarını koordine ediyor. Sul-
tanbeyli Belediyesi de koordinasyonu, web tabanlı yazılım oluş-
turarak ve tüm mültecilerin demografik verilerini kayıt altına 

Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezi Pek Çok Alanda 
Göçmen ve Mültecilere Hizmet Sunuyor 
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alarak sağlıyor. 

Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezi bünyesinde yer alan 
Mülteciler Sağlık Merkezinde dahiliye, çocuk, kardiyoloji, 
ortopedi, göz, KBB, diş, deri, nöroloji ve kadın hastalıkları 
olmak üzere 10 poliklinikte 15 Suriyeli doktor hizmet veri-
yor. Sağlık merkezinde laboratuvar alanı ve ilaç deposu bu-
lunuyor. Sağlık Merkezi çalışanlarının tamamı Suriyelilerden 
oluşuyor.

Toplum Merkezi bünyesinde yer alan Mülteciler Rehabi-
litasyon Merkezinde ise Fiziksel engelli ve mental gelişim 
bozuklukları olan hastaların tedavi edilmesi amacıyla 4 fiz-
yoterapist, 4 psikolog, 3 sosyal çalışmacıdan oluşan ekiple 
rehabilitasyon merkezi projesi uygulanıyor. Bu proje ile bir-
likte medikal malzeme, ortez ve protez ihtiyacı olan engelli-
lere de destek veriliyor. 

Aynı zamanda yetişkinlere ve çocuklara yönelik Türkçe 
derslerinin verildiği Sultanbeyli Mülteciler Türkçe Eğitim 
ve Mesleki Eğitim Merkezinde inşaat, dikiş, kuaförlük, tıbbi 
sekreterlik, hasta bakıcılığı, aşçılık ve müzik atölyelerinin de 
aralarında bulunduğu mesleki eğitim kursları gerçekleştirili-
yor.

Diğer yandan Toplum Merkeziyle bütünleşik olan Sultan-
beyli Mülteciler Anaokulu’nda Türk eğitim müfredatı uygu-
lanıyor. 150 mülteci öğrenci anaokulundan yararlanıyor.

Merkez bünyesinde yer alan ve 2 avukatın görev yapmakta 
olduğu Mülteciler Hukuk Destek Masasında ise mültecilere 
Türk mevzuatı çerçevesinde hakları konusunda eğitimler 
veriliyor. Suriyelilerin özellikle çalışma hayatında yaşadıkla-
rı sorunlara yönelik danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Ev sa-
hipleri ile aralarında sorun yaşayan Suriyelilere arabuluculuk 
hizmetleri sunuluyor. Merkezdeki avukat tarafından dava 
takipleri yapılıyor.

Mülteciler İstihdam Destek Masası dahilinde ise Sultanbeyli 
ilçesi ve komşu ilçelerde işgücü piyasası ihtiyaç analizi yapı-
larak Suriyelilerin istihdamı sağlanıyor. İstihdamı sağlanan 
mültecilerin çalışma izinleri almaları noktasında işverenlere 
destek olunuyor. Ayrıca, Suriyeli müteşebbislerin açtığı iş 
yerlerinin ruhsatlandırma çalışmaları yapılıyor.

Merkez bünyesinde mültecilerin temel ihtiyaçlarına destek 
olunuyor. İnsani yardım noktasında, gıda, giyim, yakacak, 
ev eşyası vb. desteğinde bulunuluyor. Dışarıda kalan, gidecek 
yeri olmayan mülteci ailelerin geçici olarak barınabilecekleri 
Sultanbeyli Mülteciler Misafirhanesinde, belli süre kalan aile-
lere kiralık ev bulunarak destek olunuyor. 

Suriyeliler ile ilgili tüm iş ve işlemlerin takibi için ise Otomas-
yon Yazılımı (SUKOM) faaliyete geçirildi. Ayrıca veri taba-
nında yer alan numaralara Arapça SMS gönderilerek mülte-
ciler, yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgilendiriliyor.

Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Saha An-
ket Çalışmaları kapsamında 2.032 aileye (10.800 kişi) Türkçe 
ve Arapça bilen 10 anketör, yüz yüze görüşme metodu ile Su-
riye mültecilere 120 soruluk anket uyguladı. Elde edilen veri-
ler SUKOM otomasyon sistemine aktarıldı.
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Göçmen Çocukların Entegrasyonuna Destek İçin “Uyum Okulu”

Ulusal ve uluslararası iyi örnekler arasında gösterilen ve Türki-
ye’de bir ilk olan Uyum Okulu farklı kültürlerden gelen çocuk-
ların entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 22 
modülden oluşan Uyum Okulu ile 6-14 yaş arası çocukların temel 
konularda eğitilmesi, psiko-sosyal açıdan desteklenmesi, sanatsal 
ve sportif aktivitelere katılarak uyum süreçlerinin desteklenmesi 
hedefleniyor. Uyum Okulu kapsamında; temel eğitim, psiko-sos-
yal çalışmalar, çocuk korosu, el sanatları, mahremiyet eğitimi, 
geziler ve uyum çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

Göçle gelen 6-14 yaş arası çocuklara yönelik doğa ve çevre, mev-
simler, gelenek ve görenekler, toplumun temel dinamikleri, ilçe-
de hayat, ulaşım bilgileri, çocuk hakları ve genel kültür gibi konu-
larda temel eğitimler veriliyor.

Göçün çocuklar üzerinde yaratmış olduğu travmatik sonuçları en 
aza indirmek için Uyum Okulu kapsamında eğitim gören çocuk-
lara yönelik sanat çalışmaları, öfke kontrolü ve duygu ifadesi ça-
lışmaları, hayal gücünü geliştirme ve sanat çalışmaları yapılıyor. 

“Müziğin Dili Yoktur” sloganı ile göçle gelen 6-14 yaş arası ço-
cuklar; hem gelmiş oldukları toprakların müziğini hem de yaşa-
dıkları toplumun müzik dilini bilmeleri, Türkçeyi müzik yoluyla 
pekiştirmeleri, özgüvenlerinin artması ve toplum içinde aktif 

bireyler olmalarını sağlamak için oluşturulan Çocuk Korosunda 
keyifli vakit geçiriyorlar.

Uyum Okulunda eğitim gören çocukların motor becerilerini 
geliştirmek, hayal dünyalarını dışa vurmalarını sağlamak, yara-
tıcılıklarını artırmak ve sanat ruhunu ortaya koymak amacıyla El 
Sanatları Eğitimi sunuluyor. 

Türkçe eğitimini tamamladıktan sonra, Uyum Okulu’nu bitirmiş 
olan çocuklara Mahremiyet Eğitimi veriliyor. Amaç, çocukların 
kendilerini istismara karşı koruyabilmeleri, iyi dokunuş-kötü do-
kunuş arasındaki farkı ayırt etmeleri ve hayır diyebilme becerisi 
kazanmaları. Eğitim psiko-drama yöntemi ile veriliyor.  

Uyum Okuluna devam eden çocukların kent ve tarih bilincini 
geliştirmek amacıyla Zeytinburnu gezisi, İstanbul gezisi ve kültü-
rel gezilerin yanı sıra Trafik Parkı, Darıca Hayvanat Bahçesi gibi 
geziler de düzenleniyor. 

Uyum çalışmaları kapsamında, Türk ve göçle gelen çocuklar bir 
araya getirilerek, oluşturulan grupta çocukların birbirini tanıma-
ları, anlamaları ve kaynaşmaları hedefleniyor. Bu çalışma kap-
samında, farklı kültürlerden çocukların; okçuluk eğitimi, futbol 
maçı, basketbol maçı, sanat çalışmaları gibi aktivitelerde bir araya 
gelerek beraber yaşama bilincinin artırılması hedefleniyor.


