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Editörden...
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunan 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 yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması amaçlanıyor.
Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişi ve akademisyenlerin yazıları ile birlikte
güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Göç Platformu Bültenimizin üçüncü 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
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MBB, Birleşmiş Milletler’de
Belediyelerin Sesi Oldu

11 Haziran 2018 Pazartesi günü Cenevre’de, Başkanlığını Birleşmiş
Milletler’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiser Yardımcısı Volker
Türk’ün yürüttüğü ve Marmara Belediyeler Birliğinin katıldığı “Sorumluluğu Paylaşmak, İnsanlığı Paylaşmak” konulu yan etkinlik düzenlendi.
2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen New York
Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu ile hazırlıkları başlanan ve bu yıl
içerisinde tamamlanması planlanan
“Global Compact on Refugees” için
düzenlenen resmi müzakere toplantılarından beşincisi 12-13 Haziran
2018 tarihlerinde Birleşmiş Milletler
Cenevre Ofisinde yapıldı.

“Bundan birkaç yıl önce, mültecilerin bu
denli katıldığı bir etkinlik yapamazdık”
Resmi müzakere toplantısının hemen öncesinde ise Birleşmiş Milletler’de, politika geliştirilirken çoğunlukla arka planda kalan mülteci ve ev
sahibi toplulukların sesini duyurmayı
amaçlayan “Sorumluluğu Paylaşmak,
İnsanlığı Paylaşmak” konulu bir yan
etkinlik düzenlendi. Marmara Belediyeler Birliğinin ev sahibi ülkelerdeki belediyeleri temsilen katıldığı toplantıyı, Birleşmiş Milletler Mülteciler
Komiser Yardımcısı Volker Türk yönetti. Mültecilerin programa yüksek
oranda katılım gösterdiğine değinen
Türk, “Bundan birkaç yıl önce, mültecilerin bu denli katıldığı bir etkinlik yapamazdık.” dedi.

“Mültecilerin katılımı
bizi birçok yönden
zenginleştiriyor”

Programda açılış konuşması yapan,
Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Naci
Koru “Türkiye, yaklaşık 3,5 milyonu
Suriyeli, 4 milyondan fazla mülteciye
ev sahipliği yapıyor. Sorumluluk yalnızca ev sahibi ülkelerin omuzlarında olmamalı. Daha adil ve dengeli bir
uluslararası koruma sistemi için gerçek bir değişikliğe ihtiyacımız var.”
dedi. Avrupa Birliği Delegasyonunun
BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Başkan Yardımcısı Carl Hallergard ise
bu kadar yüksek sayıda mülteciye ev
sahipliği yapan Türkiye’nin önemli
çabalarına değinirken “Bizzat mülte-
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sahibi toplulukların oluşturduğu bir
katılımcı profili tarafından hazırlandığını vurguladı.

cileri dinlemeden mülteciler hakkında nasıl konuşabiliriz? Bu toplantının
amacı onları dinlemek. Mültecilerin
katılımı bizi birçok yönden zenginleştiriyor.” dedi.
Uluslararası Mülteci Kongresi’nde neler olmuştu?

10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da 29 ülkeden mültecilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları da
dahil birçok kurumdan 156 temsilcinin katıldığı ve Marmara Belediyeler
Birliğinin de katılımcılar arasında yer
aldığı Uluslararası Mülteci Kongresi
düzenlenmişti. Kongre, mülteciler ve
ev sahibi toplulukların katılımını politika geliştirme sürecinin merkezine
alarak katılımı artırmayı, süreçte yer
alan farklı aktörler arası koordinasyon, uyum ve birliği hedefleyen bir
çağrı yapmaktaydı. Kongrenin düzenleyicilerinden İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi-İGAM Başkanı
Metin Çorabatır, programda yaptığı
konuşmada Kongrenin hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi. Ardından
Kongrenin eş düzenleyicisi Oxfam’in
Türkiye Direktörü Meryem Aslan,
Kongrenin ana çıktılarına değindi
ve hazırlanan bütün politika belgelerinin çoğunluğunu mülteciler ve ev

tiyaçlarını onlardan daha iyi bilemez.”
dedi.

“Yarın güneş doğacak ve
ben yarınları seviyorum…”

“Belediyelerin omuzlarında çok önemli ölçüde sorumluluk var”

Lübnan’dan Fadi Hallisso ise sürecin
ancak kalıcı çözümler geliştirilerek
daha iyiye götürülebileceğinden bahsetti ve “Mültecilere danışılmadan onlarla ilgili önemli kararlar alınmasına
bir son verilmesi gerek.” dedi. RMTeam International Müdürü Bassam
Al-Kuwatli mültecilerin yasal hakları
ve sığınma ile ilgili açıklama yaparken
mültecilerin sesinin mülteciler tarafından oluşturulan kuruluşlar desteklenerek duyurulabileceğine değindi. Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Koordinatörü Didem Rastgeldi Demircan, özellikle ayrımcılık ve adaletsizliğe mağruz kalan ve yerinden edilmiş
kadınlar ve genç kızlar için önerilerini dile getirdi. Son olarak Almanya’da
Mülteci Sesleri Ağı’nı (Network of
Refugee Voices) temsilen Shaza Al-Rihawi, mültecilerin katılım ve temsiliyeti ile ilgili yaptığı konuşmasında “Göstermelik değil, anlamlı katılıma ihtiyaç
var. Kimse mültecilerin problem ve ih-

Belediyelerin ev sahibi topluluklarla
birlikte mültecilere de birçok hizmet
sunduğundan bahseden Şener şöyle
ekledi: “Belediyeler halka en yakın çalışan kurumlardan biri. Dolayısıyla süreçteki rolleri göz ardı edilmemeli ve
politika geliştirme sürecinde diğer paydaşlarla birlikte belediyeler de önemli
birer aktör olarak yer almalıdır. Çünkü
bu çok paydaşlı yaklaşım; hem mevcut
durumu anlamak, zaman ve kaynakları verimli kullanmak ve tekerrür eden
faaliyetleri önlemek için zaruri hem de
gelecek projeksiyonlarının bütün paydaşların bakış açısı, bilgi ve deneyimleriyle oluşturulması için gerekli.”

Giriş konuşmalarının akabinde, Kongre’de yer alan ve mülteci ve ev sahibi
toplulukları temsil eden kurumlardan
gelen konuşmacılar tematik alanlarda
Kongre’nin çıktılarını sundular. Ravda
Nur Derneği Başkanı Ravda Nur Cuma,
mültecilerin hizmetlere erişimi ile alakalı
eksiklik ve önerilere değindi ve yaşadığı
süreçte umudun ne kadar önemli olduğunu şu sözcüklerle anlattı: “Yarın güneş
doğacak ve ben yarınları seviyorum...”

Panel konuşmalarının ardından söz
alan Marmara Belediyeler Birliği Göç
Politikaları Atölyesi (MAGA) Direktörü Burcuhan Şener, yerel yönetimlerin, panelde konuşulan alanların
hemen hemen hepsinde sürecin başından beri yer aldığını belirtti. Şener, “Özellikle sorumluluk paylaşımı
konusunda belediyelerin diğer paydaşlarla birlikte çok önemli düzeyde
sorumluluk aldığını söylemek mümkün. Bazı belediyelerimizin yalnızca
kendilerine değil, belediye sınırları
içerisinde faaliyet gösteren diğer tüm
kurumlara açık yazılımlar geliştirerek
ortak çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz. Bu tarz çalışmalar sürdürülebilir
ve çok paydaşlı çalışma şeklinin çok
güzel örnekleri.” dedi.

Küresel Mülteci Mutabakatı son taslağına https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Detaylı bilgi için: https://www.iom.int/global-compact-migration
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Uluslararası Mülteci Kongresi İstanbul’da Toplandı
Uluslararası Mülteci Kongresi
(International Refugee Congress) İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi-İGAM ve Oxfam işbirliğinde 10-11 Mayıs
2018 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlendi. Mülteciler ve ev
sahibi toplulukların katılımını
politika geliştirme sürecinin

merkezine alarak süreçte yer
alan farklı aktörler arası koordinasyon, uyum ve birliği
hedefleyen konferansa 29 ülkeden mültecilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları da
dahil olmak üzere toplam 156
temsilci katılım sağladı.

“Sayıların Ötesinde: Türkiye’deki Suriyeliler”
Brookings Enstitüsü Amerika ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof.
Dr. Kemal Kirişci, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları
Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Murat
Erdoğan ve Brookings Enstitüsünde

dış politika üzerine çalışmalar yürüten
Jessica Brandt, dünyanın önde gelen
düşünce kuruluşlarından Brookings
Enstitüsü için Türkiye’deki mülteciler
hakkında yazdıkları ve Dünya Mülteciler Gününde yayınladıkları makalede

Marmara Belediyeler Birliğinin göçmen ve mültecilere ilişkin çalışmalarına yer verdi. Makalede MBB Göç Politikaları Atölyesi-MAGA’dan ve Kent
Mültecileri Raporundan bahsedilerek
MBB’nin web sayfasına link verildi.

Makalenin tamamına https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/06/19/syrian-refugees-in-turkeybeyond-the-numbers/ adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

#Mültecilerle Kampanyası
2018’de dünya liderleri, küresel mülteci krizini yönetmek için daha adil bir
yol üzerinde anlaşmaya varmak üzere
Birleşmiş Milletlere gelecekler. Liderler tarafından imzalanması planlanan
Mülteciler için Küresel Mutabakat;
toplumun her kesiminin #Mültecilerle yan yana durduğu ve zorla yerinden
edilen kişilerin yükünü yalnızca devletlerin üstlenmesi yerine herkesin üzerine düşeni yaptığı bir sorumluluk paylaşımı üzerinde duruyor.
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Şanlıurfa’da Suriyeli İşadamları ve
Girişimciler Derneği (SİAD) Tarafından
10 Ayrı Fabrika Kuruluyor
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde ayakkabı, plastik ambalaj, inşaat malzemeleri, triko, tekstil ve
geri dönüşüm gibi farklı alanlarda
10 ayrı fabrika kurmayı amaçlayan
Suriyeli İş Adamları Derneği (SİAD)
ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında arsa tahsis
protokolü imzalandığı bilgisi Valilik
tarafından yapılan yazılı açıklama
ile belirtildi. Açıklamada 10 yatırımcı şirketin Şanlıurfa’da yapacağı
toplam yatırım tutarının 80 milyon
lirayı bulacağı, ayakkabı imalatı sektöründe 3, inşaat malzemeleri sektöründe 1, poşet üretimi 1, triko üretimi 1, plastik ambalaj 2, tekstil 1 ve
geri dönüşüm 1 olmak üzere 10 ayrı
yatırımda bin 540 kişi istihdam edileceği bilgisine de yer verildi.
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
imza töreninde yaptığı konuşmada, kentte bir yıldır görev yaptığını ve kentte istihdamın artması
için bütün imkanların kullanıldığını belirtti. Fabrikaların kurulması için SİAD üyeleriyle 6 ay önce
görüştüklerini belirten Vali Erin,
“Bu, ticari iş olmakla birlikte hem
Suriyeli kardeşlerimize hem de
Şanlıurfalı insanlarımıza hem istihdam hem de üretim anlamında
büyük katkısı olacak büyük bir
girişim ve yatırımdır. Her zaman,
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Suriyeli kardeşlerimizin
içinde bulundukları durumu gönülden ve kalben hissediyoruz ve
yaşıyoruz. O kardeşlerimizin tamamının kendilerini güven içinde

hissedeceği güne kadar hiçbir zaman bu azalmadı ve azalmayacak.
Suriyeli kardeşlerimize her zaman
gönlümüzü ve kapılarımızı açtık.
Bunu yapmanın maliyeti hiçbir zaman gündemimizde olmadı.” dedi.
Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre
Aksu ve dernek üyesi iş adamlarının da katıldığı törende Gaziantep
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Khaled Bablli, 6 ay önce başlayan
görüşmelerle birlikte bugün uygulamaya dönük önemli bir adım
olan protokolün imzalama aşamasında “Siz size düşeni yaptınız,
bizlere gönüllerinizi ve kapılarınızı açtınız. Biz de üzerimize düşeni
yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’a Suriyeli Göçünün Ekonomik
ve Toplumsal Etkileri
Gülsün Sarıoğlu
İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanlığa değer katan her şey
göçler aracılığıyla meydana gelmiştir.
Göç hareketleri incelendiğinde; savaşların, siyasi ve etnik çatışmaların, iklim ve ekonomik değişkenlerin toplu
göç yaşantılarının en önemli sebepleri
arasında olduğu görülmektedir. Bu
sebeplerle dünyada milyonlarca insan
kendi ülkelerinden ayrılarak başka
yerlerde yaşamak zorunda kalmıştır.
Göç tarihi, her ne kadar çok eski zamanlara kadar uzansa da, uluslararası
göç kavramları ancak 19. yüzyılda olgunlaşabilmiştir. Göçmenler zamanla
sığındıkları ev sahibi ülkenin kalıcı
nüfusu haline dönüşmüş, sosyo-ekonomik ve siyasi sürecinde etkin rol
almıştır. Tarihsel sürece baktığımızda
Avrupa, 1789 Fransız İhtilali sürecini
yaşarken aynı zamanda ABD devleti
kurulma çalışmaları devam etmektedir. 1800’lü yıllarda Amerika, Avrupalı
göçmenler tarafından kurulmuştur.
1800 yılında Amerika’nın nüfusu 6
milyondan azdır ve 1900 yılında Amerika’nın nüfusu 60 milyona ulaşmıştır.
Türkiye’de özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan göç hareketleri,
göç ve kitlesel sığınmalar da önemli etkiye sahiptir. 1922-1945 yılları
arasında Yunanistan, Balkanlar ve
Almanya’dan 1 milyonun üzerinde kişinin Türkiye’ye giriş yapması, 19882000 yılları arasında Irak, Bulgaristan,
Bosna ve Kosova’dan 900 bin kişinin
gelmesi ile Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmıştır. Fakat
son dönemlerde yaşanan göç hareketinin kapsamı ve niteliği geçmişten
farklı izler taşımaktadır.
2011 yılı Mart ayında başlayan “Arap
Baharı” süreci, değişim talebinde bulunan toplumsal hareketin Suriye’ye
yansıması ile iç savaşın başlamasına
neden olmuş ve yayılarak devam etmiştir. Protestoların önemli bir çoğunluğu Suriye’nin kuzeyinde, Hama,

İdlib, Deraa, Lazkiye ve Humus’ta
patlak verirken daha sonra Şam’ın
bazı bölgelerine ve daha küçük ölçüde Halep’e sıçramıştır. Çatışmaların
uzaması, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın tutumu ve ülkenin çeşitli
bölgelerinde isyanların başlayarak iç
savaş haline dönüşmesi sebebiyle ortaya çıkan olumsuz süreçten Türkiye
hükümeti yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip olan komşusu Suriye’deki
çatışma ortamından ve ülke içerisindeki savaştan kaçan kitleler Türkiye’ye sığınmıştır.
Dünya genelinde en çok Suriyeli mülteci barındıran ülke, yakın geçmişte
yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye olmuştur. Yoğun bir göç hareketine ev
sahipliği yapan Türkiye, bu nedenle
“açık kapı” politikası yürütme kararı
almıştır. Bu bağlamda, 29 Nisan 2011
yılında Hatay Cilvegözü sınır kapısının önünde hareketliliğin başlamasıyla
Türkiye’ye ilk Suriyeli mülteci akını
başlamıştır. Nisan 2011 tarihinden itibaren geride bıraktığımız 7 yıllık süreç
içerisinde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli
aralıksız bir şekilde Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye hükümeti 11 Nisan
2013 tarihinde, 6458 Sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu
(YUKK) kabul ederek vatandaşı olduğu ülkede meydana gelen siyasi olaylar
ya da çeşitli baskılardan ötürü Türkiye’den korunma talep eden yabancıların, mülteci veya sığınmacıların hukuki statülerini belirlemiştir.
YUKK’un 91. maddesinde düzenlenen geçici koruma sistemi; ülkesinden birtakım mücbir sebeplerle
ayrılmak zorunda kalmış, ayrıldığı
ülkesine geri dönemeyen, acil ve geçici olarak toplu halde bir ülkenin sınırlarına sığınan yabancılara sağlanan haktır. Bu düzenleme, mültecilik
statüsü tanımadan kitlesel akınlara
yönelik bir koruma niteliğindedir. Bu

durumda Suriyeliler, mülteci statüsüne sahip olamayan ve uygun koşullar
oluştuğunda ülkelerine geri gönderilecek kişi konumundadırlar.
2017 yılı itibarıyla, Türkiye’de ikamet eden sığınmacıların sayısı yaklaşık 3.5 milyon iken, geçici koruma
altındakilerin sayısı 2.8 milyondur.
Kayıt altındaki 258 bin sığınmacı,
Türkiye’de yaklaşık 10 şehirde yer
alan 21 kamp alanında yaşamaktadır. Geri kalan % 92’lik çoğunluk ise
kamp dışında yaşayarak kent nüfusu
haline dönüşmüştür. İstanbul toplam
mülteci sayısının yüzde 17’si ile yüzde 25’i arasındaki nüfusuna ev sahipliği yaparak en fazla mülteciyi barından şehir konumunda birinci sırada
yer almaktadır.
Suriyeli mülteciler genellikle ekonomik nedenlerle sanayi bölgelerine
göç etmeyi tercih etmektedir. İstanbul, toplumsal kabul sürecine daha
duyarlı olduğu ve çok fazla kültürel
çeşitliliği içerisinde barındırdığı için
en fazla mültecinin yaşadığı kent
konumuna gelmiştir. Suriyelilerin,
İstanbul Avrupa yakasının belirli
ilçelerinde yoğunluk göstermeleri
sebebiyle kentin dinamik yapısında değişiklikler ve yeni alt kültürler
oluşmuştur. Esenyurt/Kıraç da, çok
sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ilçelerden biridir. Esenyurt
ilçesinin toplamda 43 mahallesi bulunmaktadır ve Suriyeliler özelikle
Kıraç gibi sanayi bölgesi olan kırsal
alanlarda yaşamayı tercih etmektedir.
Gün geçtikçe sayıları artan ve ilçenin
neredeyse her yerine dağılan Suriyeli
mültecilerin kent nüfusu ile birlikte
yaşaması sonucunda birtakım kentsel
problemler de baş göstermiştir.
Esenyurt’a Göçün Ekonomik
Etkileri
Suriyelilerin ekonomik alandaki etkilerine bakıldığında risk ve fırsat-
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lar iç içedir. Birkaç ailenin bir arada
yaşaması sonucu bölgede kiralarda
artış gözlemlenmiş ve bazı ev sahipleri bu durumu fırsata dönüştürmüştür. Bir diğer etkisi kuşkusuz iş
gücü anlamındadır. Birçok Suriyelinin düşük ücretlerle informel iş gücü
piyasasında çalışması nedeniyle, Suriyeliler işverenler tarafından öncelikli tercih edilir hale gelmişlerdir.
Ancak özellikle küçük işletmelerde
kaçak işçi çalıştırmanın yaygınlaşması nedeniyle işletmeler arasında
haksız rekabet ortaya çıkmaktadır.
Bu durum, iş fırsatlarının ellerinden
alındığını düşünen yerel halk tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmaktadır. Yerel halk, Suriyelileri
ekonomik tehdit olarak görmeye ve
tepki göstermeye başlamıştır.
Diğer yandan, Suriyelilerin dükkan
açmaları, küçük işletmeler kurmaları
üretim ve ticarete katkı sağlamaktadır. Ancak hem kayıt dışı işletmelerin
bulunması hem de vergi, ruhsat gibi
yükümlülükler gibi konularda Suri-

İBB Zabıta
Ekipleri Verileri
Valilik Makamının kış aylarında sokakta hiç kimsenin kalmamasıyla
alakalı 13/12/2016 tarih ve E.92975
sayılı talimatları doğrultusunda; İBB
Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından son üç ayda yapılan
çalışmalarda sokakta kaldığı tespit
edilen 12 Suriyeli, ihtiyaçlarının karşılanması için İBB Esenyurt Barınma
Tesisine teslim edildi. Dilenen-dilendirilen Suriyeli dilencilere yönelik
son üç ayda Çocuk Şube Müdürlüğü
ve Fatih ve Beyoğlu İlçe Emniyet
Müdürlükleri ile gerçekleştirilen ortak çalışmalarda ise; 143 erişkin, 100
çocuk olmak üzere toplam 243 kişi
toplandı. Çocukların 9’u Pendik Sevk
Merkezine sevk edilirken 234 Suriyelinin aile bütünlüğü sağlanamadı.
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yelilerin avantajlı olduğu algısı yerel
halkın Suriyeli esnafa hoşgörüyle
bakmasını engellemektedir. Dilencilik yapan Suriyeliler de yerel halkın
şikayetçi olduğu hususlar arasında
yer almaktadır.

yetersizlikler oluşmaktadır. Kayıtlı
Suriyeliler devlet hastanelerinden
ücretsiz olarak faydalanabilmekte
fakat hastanelerde kapasite sorunu
yaşanmaktadır ve bu durum yerel
halkın tepkisine neden olmaktadır.

Esenyurt’a Göçün
Toplumsal Etkileri

Sığınmacıların bölgede yarattığı bir
diğer toplumsal sorun çocuk işçiliğidir. Suriyeli çocukların çok küçük bir
bölümü eğitimlerine devam edebilmektedir. Diğerleri ailelerinin geçimine katkıda bulunabilmek amacıyla
çalışmaktadır. Eğitimine devam edemeyen Suriyeli çocukların sosyal ve
kültürel yönlerden eksik kalması gelecekte kayıp bir kuşak oluşması ihtimalini doğurmaktadır. Bölgedeki demografik yapının değişmesiyle oluşan
güvensizlik hissi sonucu halkın büyük
çoğunluğunun Suriyelileri ötekileştirmesi ve tepki göstermesi ile Suriyelilerin toplumsal ve ekonomik entegrasyon sürecinde yaşadığı sıkıntıların
da etkisiyle bölgede şiddet olaylarının
ve suç oranlarının artması potansiyel
risk teşkil etmektedir.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Esenyurt’ta da Suriyeliler, toplumsal
entegrasyon sürecinde sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunun en önemli
nedeni kuşkusuz yerel halk ve Suriyeliler arasındaki dil, kültür, yaşam
tarzının farklı oluşudur. Çoğunlukla
birkaç Suriyeli ailenin aynı hanede
yaşaması ve kendilerine yaşam alanı bulabilmek adına kaçak binalarda ya da metruk binalarda kalması
da çarpık yapılaşmayı ve gecekondulaşmayı tetiklemektedir. Ayrıca,
nüfus artışına bağlı olarak kent kirliliği, alt yapı yetersizliği, atık artışı
gibi sorunlarla karşılaşılmakta ve
belediyelerin hizmet kapasitesinde

BM Küresel Eğilimler Raporu Yayınlandı
UNHCR’nin yıllık olarak hazırlanan Küresel Eğilimler
Raporu Dünya Mülteciler Günü (20 Haziran) öncesinde yayınlandı. BM Mülteci Örgütü yayınlanan raporda
2017 yılı sonu itibarıyla 68,5 milyon kişinin yerinden
edildiğini açıkladı.
Küresel Eğilimler Raporunda, yerinden edilen 68,5
milyonun 25,4 milyonunun ülkelerinde yaşanan çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk eden mültecilerden oluştuğuna değinildi. 25,4 milyon mültecinin,
yaklaşık beşte birinin UNRWA’nın sorumluluğu altındaki Filistinlilerden oluştuğu ve UNHCR sorumluluğu
altındaki geri kalan üçte ikilik kesimin Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali’den geldiği
belirtilen raporda bu ülkelerdeki çatışmaların son bulmasının, zorla yerinden edilmeye ilişkin küresel resmi
önemli ölçüde etkileyebilme potansiyeli olduğunun
altı çizildi. Bir diğer dikkat çekici husus olarak mültecilerin çoğunluğunun, sanılanın aksine, kamplarda ya
da kırsal alanlarda değil kentlerde yaşamakta oldukları
ve küresel olarak yerinden edilmiş kişilerin de çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu bilgisine yer verildi.
Raporun tamamına http://www.unhcr.org/5b27be547 üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

TEPAV Suriye Sermayeli Şirketler Bülteni Mayıs
Verileri Yayınlandı
Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) verilerinden faydalanılarak hazırlanan Mayıs 2018
Suriyeli Şirketler Bülteninde Nisan
2018’e kıyasla yabancı ortak sermayesinin %64, Suriye ortak ser-

mayesinin ise %41 arttığı bilgisine
yer verildi. Bültene göre “Mayıs
2018’de Suriye ortak sermayeli 162
şirket kurulmuş olup Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 28,1 milyon TL’dir.
Mayıs 2018’de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Mayıs

2017’ye göre yüzde 6,9; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 17,3 azaldı.
Nisan 2018’e göre kıyaslandığında
ise Suriye ortak sermayeli kurulan
şirket sayısı yüzde 23,7 artış gösterdi.” Suriye ortak sermayeli kurulan
şirket sayısı en fazla olan il ise 101
şirket ile İstanbul.

Bültenin tamamına
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1530518121-3.TEPAV_Suriye_Sermayeli_Sirketler_Bulteni___Mayis_2018.pdf
üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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“Göçmen Çocuk için Bir Şehir”
Kitabı Çıktı
Şehirlerin, göçmen çocuklarla ilişkisi bağlamında ele alındığı 2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi
çıktıları “Göçmen Çocuk için Bir
Şehir” kitabında sunuluyor. Marmara Belediyeler Birliği tarafından
30 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen 2. Uluslararası Çocukların
Şehri Kongresi, göçmen çocukların şehirde karşılaştıkları sorunla-

rın fark edilmesi ve bunlara çözüm
önerileri oluşturulması açısından
yerel yönetimler, akademisyenler,
uzmanlar ve tasarımcılardan oluşan önemli bir platform oldu. Çocuk, kentleşme ve göç alanlarında
çalışan kıymetli akademisyenleri,
sivil toplum kuruluşlarını ve yerel yönetim uzmanlarını göçmen
çocuklarla bir araya getirdi. Psi-

ko-sosyal destek ve sosyal uyum;
çalışma ve erken yetişkinlik; eğitim
ve şehir ile belediye hizmetleri gibi
ana temalar çerçevesinde pek çok
değerli öneri sunan çalıştay raporları, atölye çalışmalarının çıktıları
ve uzmanların bildirileri, İngilizce
ve Arapça özetleriyle birlikte “Göçmen Çocuk için Bir Şehir” kitabında bir araya getirildi.

Yayına https://e-kitap.marmara.gov.tr/göçmen-çocuk-İçin-bir-şehir adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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AJANDA
8 Kasım Dünya Şehircilik
Günü 42. Kolokyumu
“Göç – Mekan – Siyaset”
temasıyla gerçekleştiriliyor

2018
Uluslararası
Metropolis
Konferansı
1996 yılından itibaren aralıksız ve düzenli olarak
farklı ülkelerde gerçekleştirilen, 70’ten fazla ülkenin
ve tüm kıtaların temsil edildiği ve her yıl 600-800
göç uzmanının katıldığı Uluslararası Metropolis
Konferansı, bu yıl 29 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihlerinde Avustralya’nın Sydney kentinde gerçekleştiriliyor. Uluslararası Metropolis Konferansı; göç ve
nüfus çeşitlilikleri alanındaki dünyanın en geniş ağına sahip uluslararası bir organizasyon olan ve bünyesinde araştırmacılar, akademisyenler, göç uzmanları, hükümet çalışanları, uluslararası örgütler ve
STK temsilcilerini barındıran Metropolis tarafından
düzenleniyor. Merkezi, Kanada’daki Ottowa-Carleton Üniversitesi’nde olan ve Amsterdam, Seul ve
Manila’da sekretaryaları bulunan Metropolis, araştırmalar yoluyla politika geliştirmek ve dolayısıyla
göçün etkilerini yönetecek kurumlara destek sağlamayı amaçlıyor.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye
https://metropolis2018.org.au/ adresinden erişim
sağlayabilirsiniz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından sekreteryası yürütülen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu, “Göç – Mekan – Siyaset”
Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama temasıyla 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor.

Kolokyumla ilgili detaylı bilgiye
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9213&tipi=2&sube=0
adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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