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

Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişi ve akademisyenlerin yazıları ile bir-
likte güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Göç Platformu Bültenimizin ye-
dinci sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

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

Bültenimizde yer alan içeriğin Göç Platformu üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırlandığını hatır-
latır, keyifli okumalar dileriz.

Editörden…

KÜNYE

Burcuhan Şener
Göç Politikaları Merkezi Direktörü

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

Başak Saygı Şahin (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Merve Ağca

Özge Sivrikaya

Safiye Gümüşgöz (Pendik Belediyesi)

Temmuz  2019 | Sayı 7
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UN-Habitat Kent Profilleme Metodunu 
MBB Ev Sahipliğinde Anlattı
Suriye göçünden etkilenen kentlerin rezilyans (dayanıklılık), barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri 
çerçevesinde hizmet kapasitelerinin artırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Tür-
kiye Yerel Yönetişimde Rezilyans” (RESLOG-Türkiye) Projesi kapsamında düzenlenen “Yerel 
Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının üçüncüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde MBB ev sahip-
liğinde düzenlendi.

“Göçten Etkilenen Belediyeler 
için Kent Profilleme Metodu” 
başlığıyla gerçekleştirilen bu-
luşmaya Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Çukurova Belediye-
ler Birliği temsilcileri ile Mar-
mara ve Çukurova Bölgelerin-
den seçilen pilot belediyelerin 
temsilcileri katıldı. Etkinliğin 
açılış konuşmalarını RESLOG 
Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi 
M. Sinan Özden ile MBB Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan yaptı. 
Arslan konuşmasında, göç me-
selesine sadece sosyal hizmetler 
boyutu değil, diğer boyutlar da 
göz önüne alınarak bütüncül bir 
şekilde yaklaşılması gerektiğini 
vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan etkinliğin ilk oturumda 
UN-Habitat (Nairobi) İnsan 
Yerleşmeleri Uzmanı Stephanie 
Loose ile UN-Habitat (Lübnan) 
Kent Analizleri Birimi Başkanı 
Suzanne Maguire sunumlarını 
yaptılar. Konuşmasında göçe 
ilişkin uluslararası çerçeveler 
ve benimsenen yaklaşımlar ile 
bunların belediyelerdeki olası 
yansımalarına değinen Loose, 
göç yönetiminde farklı pay-
daşların diyalog içerisinde ol-
ması gerektiğini öngören “Çok 
Sektörlü Yaklaşım”ı (Multi-se-
ctoral Approach) benimsedik-
lerini vurguladı. UN-Habitat 
Lübnan’dan Suzanne Maguire 
ise, göçle ilgili sorunların ve/

veya kalkınma olanaklarının 
tespiti ile bunların mekan ile 
ilişkilendirilmesini amaçlayan 
ve etkili bir göç yönetimi için 
metot olarak kullanılabilecek 
“Kent Profilleme” (Urban Pro-
filing) yöntemi hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. Katılım-
cıların da aktif olarak söz aldığı 
oturumda, pilot belediyelerden 
gelen temsilciler, kendi beledi-
yelerinde göçmenlerle ilgili veri 
toplama sürecinde kullandıkları 
metotlardan ve bu süreçte kar-
şılaştıkları zorluklardan bah-
settiler. Etkinliğin ikinci oturu-
munda katılımcılardan oluşan 
gruplar, örnek olay üzerinden 
kent profilleme ve strateji geliş-
tirme çalışması yaptı.
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Bursa ve Göç

Bursa doğal, beşeri ve coğrafi konum özellikleri ile tarih boyunca iç ve dış göçlerin popüler yerle-
şim noktası olma ve farklı etnik, dini ve kültürel grupların bir arada yaşadığı toleransı yüksek bir 
şehir olma özelliği taşımaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin bu özelliğini göz önünde 
bulundurarak göç alanındaki çalışmalara önem vermektedir. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir. 

Bursa Kent Konseyi Yabancılar 
Meclisi
Bursa Kent Konseyi bünyesinde 
Bursa’ya çeşitli ülkelerden iş, 
aile, eğitim, geçici koruma ve 
zorunlu göç gibi nedenlerle 
gelen yabancıların kent 
hayatına katılımı sürecine 
destek verme,  karşılaştıkları 
sorunları değerlendirme ve 
çözüm önerileri geliştirme 
amacıyla Türkiye’de ilk defa 
12 Mayıs 2010 tarihinde 
Yabancılar Çalışma  Grubu 
oluşturulmuştur. Çalışma 
grubunun, aktif gönüllüler 
aracılığıyla iş hayatı, toplumsal 

hayat, eğitim hayatı ile ilgili 
alanlarda yaptıkları çalışmaların 
etki alanı yıllar geçtikçe 
büyümüştür. 28 Nisan 2018’de 
ise çalışma grubu, meclis 
yapısına dönüştürülmüş ve 
Yabacılar Meclisi kurulmuştur. 
Hali hazırda 28 farklı ülkeden, 
300’ü aşkın yabancı gönüllü 
ile faaliyetler yürütülmektedir. 
Meclis yapısı altında kurulacak 
alt çalışma gruplarından 
birinde, zorunlu göç ile gelen 
Suriyeliler başta olmak üzere 
göç alanında Bursa’da yaşanan 
sorunların ve çözümlerin ele 
alınması planlanmaktadır. Bursa 

Kent Konseyi Yabancılar Meclisi 
ile ilgili daha detaylı bilgiye 
http://www.bursakentkonseyi.
org.tr/meclisler/icerik/bursa-
kent-konseyi-yabancilar-meclisi 
üzerinden erişebilirsiniz.

Göç Tarihi Müzesi

Türkiye’de ilk ve tek olan Bursa 
Göç Tarihi Müzesi; Bursa’nın 
kültür ve sanat yaşamını 
zenginleştirmek, sosyo-kültürel 
hayatına katkıda bulunmak 
ve daha da önemlisi, Bursa’da 
tarih öncesinden günümüze 
kadar var olan yoğun göç 
hareketlerini anlatmak ve 

http://www.bursakentkonseyi.org.tr/meclisler/icerik/bursa-kent-konseyi-yabancilar-meclisi
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farklı anlatımlarıyla her yaş 
grubundan ve her milletten 
ziyaretçinin zihninde ‘’göç’’ 
algısını tüm yönleri ile 
canlandırmak amacıyla 2014 
yılında kurulmuştur.

Teknolojinin çeşitli olanakları 
kullanılarak interaktif hale ge-
len müze ile özellikle göç yolcu-
luklarının çilesine dair Balkan, 
Kırım ve Kafkasya’dan Bursa’ya 
yapılan göçlerin canlandırma-
larına yer verilmektedir. M.Ö. 
8500’den başlamak suretiyle; 
Bursa’daki ilk yerleşmeler, Os-
manlı Devleti öncesi Bursa, Os-
manlı Devleti’nin Bursa’yı fethi, 
Balkanlara uygulanan fütuhat 
hareketleri ve Balkanlara ilk gi-
diş ile bölge coğrafyasında yeni 
yerleşmeler müzenin ilk bölüm-
lerini oluşturmaktadır. Osmanlı 
Devleti’nin son döneminde ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ya-

şanan savaşlar, anlaşmalar ve 
olağanüstü koşullar sonrasın-
da Balkan coğrafyasından ana-
yurda yaşanan göç hareketleri 
dönemin koşullarıyla müzede 
anlatılmıştır. Yine 93 Harbi’nin 
bir sonucu olarak Kafkaslardan 
ve Kırım Bölgesi’nden, Anado-
lu’ya göç etmek zorunda bıra-
kılan bölge halkının yaşadığı 
sosyo-psikolojik, demografik, 
ekonomik ve siyası sıkıntılar 
farklı temalar ile müzede anla-
tılmaya çalışılmıştır.

Bursa Göç Tarihi Müzesi aynı 
zamanda göç alanında farklı 
kuruluşlar ile ortak sempoz-
yum, seminer, çalıştay, eğitim 
gibi çalışmalar da yürütmek-
tedir. Bursa Göç Tarihi Müzesi 
ile ilgili detaylı bilgiye şuradan 
erişebilirsiniz: http://www.
bursamuze.com/bursa-goc-ta-
rihi-muzesi-507/ 

Göç Temalı 5. Uluslararası Bur-
sa Fotoğraf Festivali (BURSA-
FOTOFEST)

Bursa Fotofest, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, Bursa Kent Kon-
seyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı 
Derneği tarafından oluşturulan, 
Bursa’nın ilk Uluslararası Fo-
toğraf Festivali’dir. Festival, tüm 
dünyadan konuk ettiği fotoğ-
raf sanatçıları ve Türkiye’den 
vizyona çıkardığı yeni görsel 
sanatçılar ile Türkiye ve dün-
yanın çeşitli yerlerinden çekilen 
fotoğrafları Bursa’da buluştur-
mayı amaçlamaktadır. Bursa 
Fotofest’in bir diğer misyonu 
ise, Bursa halkının yoğun olarak 
kullandığı mekanları “dönüştü-
rerek” yeni ve yaratıcı sergileme 
fikirleri ile fotoğrafı gündelik 
yaşam ile buluşturmaktır.

Bursa’nın göç hareketlerinde 
uğrak bir yerleşim alanı olma-

http://www.bursamuze.com/bursa-goc-tarihi-muzesi-507/
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sı, uluslararası alanda yapılan 
festival katılımcıları açısından 
önemli bir ortak payda olarak 
değerlendirilmiş ve 2005 yılında 
festival yürütme kurulu tarafın-
dan festival teması “Göç” olarak 
belirlenmiştir. Festival kapsa-
mında, 47 sanatçıya ait 44 sergi-
nin ve 800 fotoğrafın yer aldığı 
uluslararası fotoğraf sergisi, 27 
ülkeden 399 fotoğrafçının 1406 
eserle başvurduğu uluslararası 
göç fotoğrafları yarışması, Ara 
Güler ve Doğan Hızlan’ın da 
katıldığı usta söyleşileri, tema-
tik seminerler, söyleşiler, atölye 
çalışmaları ve portfolyo değer-
lendirmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Göç temalı festival etkinlikleri 
ve fotoğraflar aracılığıyla insan-
lık tarihinin en önemli meselesi 
olan göçün etkilerine dikkat çe-
kilmiştir. Bursa Fotofest ile ilgili 

detaylı bilgiye şu link üzerinden 
erişebilirsiniz: http://2015.bur-
saphotofest.org/tr/ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Akıllı Şehircilik ve İnovasyon 
Dairesi Başkanlığı

Türkiye’de ilk olma özelliği ta-
şıyan Akıllı Şehircilik ve İnovas-
yon Dairesi Başkanlığı bünye-
sinde ARGE Şube Müdürlüğü, 
Akıllı Şehircilik Şube Müdür-
lüğü ve Coğrafi Bilgi Sistem-
leri Şube Müdürlüğü ile Bursa 
Büyükşehir Belediyesi “Akıllı 
Şehircilik” vizyonu ortaya koy-
muştur. Akıllı şehir kavramı ile; 
metropol kentlerdeki mevcut 
doğal çevre, enerji, ulaşım, in-
san gibi kaynakların daha ve-
rimli, sürdürülebilir ve kontrol 
edilebilir düzeyde kullanılması 
hedeflenmektedir. Bursa’da ar-

tan nüfus ve göçün ortaya çıkar-
dığı konut, altyapı, ulaşım, eği-
tim, sağlık, güvenlik, çevre ve 
enerji gibi alanlarda ortaya çı-
kan problemler ile kaynakların 
maksimum seviyede değerlen-
dirilmesi ihtiyacı gereği kent yö-
netiminin ‘teknolojinin sundu-
ğu imkânlardan’ azami ölçüde 
yararlanması amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda göç konusu Akıllı 
Şehircilik ve İnovasyon Dairesi 
Başkanlığı altında ARGE Şube 
Müdürlüğü tarafından ele alın-
makta, kurum içi ve kurum dışı 
göç çalışmalarının kentte koor-
dineli yürütülmesine yönelik 
projeler geliştirilmektedir. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Göç Projeleri

Marmara Belediyeler Birliği, 
Türkiye Belediyeler Birliği ve 

http://2015.bursaphotofest.org/tr/
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Çukurova Belediyeler Birliği ile 
İsveç Yerel Yönetimler ve Böl-
geler Birliği arasında başlatılan 
“Türkiye Yerel Yönetişimde 
Rezilyans” (RESLOG-Türkiye) 
Projesi ile başta uluslararası göç 
olmak üzere farklı alanlarda 
yerel yönetimler, belediye bir-
likleri ve merkezi hükümet ara-
sındaki iletişimi güçlendirmek, 
işbirliklerini artırmak ve yerel 
yönetimlerin katılımcı yöntem-
ler kullanarak Göç Master Plan 
hazırlama ve uygulama kapasi-
telerinin gelişimine destek ver-
mek amaçlıyor. Bu sayede, yerel 
yönetimlerin kurumsal kapasi-
telerinin, son dönemde yaşanan 
göç dalgası gibi beklenmedik 
ve büyük boyuttaki hadiselerin 
üstesinden gelebilecek düzeye 
ulaşması hedefleniyor. Aralık 
2018’den itibaren yürütülmeye 
başlanan proje kapsamındaki 12 
pilot belediyeden biri olan Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi adına 

çalışmaları Akıllı Şehircilik ve 
İnovasyon Dairesi Başkanlığı 
ARGE Şube Müdürlüğü yürü-
tüyor.

RESLOG-Türkiye Projesi ile 
Rezilyans Değerlendirmesi 
Raporu Hazırlandı

Proje kapsamında belediye içi 
ve Bursa geneli literatür tarama-
sı yapıldı, 580 Suriyeli ile anket 
yoluyla saha çalışması gerçek-
leştirildi, 21 birimin ilgili perso-
nellerinin katılımı ile 2 kez “Ku-
rum İçi Çalıştay” ve 20 kurum 
temsilcisinin katılımı ile “Dış 
Paydaş Çalıştayı” düzenlendi. 
Bahsedilen çalışmaların sonun-
da Rezilyans Değerlendirmesi 
Raporu hazırlandı. Bu rapor 
doğrultusunda Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi 2019-2024 Strate-
jik Planı hazırlık çalışmalarında 
göçe karşı belediyenin rezilyan-
sını artırmak amaçlı katkılar su-
nuldu. 2 yıl sürecek projenin ilk 

yıl hedefi doğrultusunda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 2019-
2024 Stratejik Planı’nda göç te-
masının dahil edilmiş olması 
için çalışmalar devam ediyor. 

Birleşmiş Milletler Demokrasi 
Fonu 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’da yaşayan sığınmacıla-
rın hukukun üstünlüğü ve insan 
hakları konularında bilgi düze-
yini artırarak kente entegrasyo-
nuna katkı sağlamak ve doğru 
bilgiler ışığında suistimalleri 
engellemek amacıyla Birleşmiş 
Milletler Demokrasi Fonu’na 
Ocak 2019’da 242.500,00 $ bütçe-
li proje başvurusu yaptı. Bunun 
yanı sıra, geçici koruma altında 
yaşayan Suriyelilerin kente en-
tegrasyonu konusunda pilot bir 
proje uygulaması olarak planla-
nan başka bir projenin ise altya-
pı hazırlıkları devam ediyor. 
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Pendik Belediyesi’nin 
Göç Çalışmaları

Pendik Belediyesi Mülteci Des-
tek Merkezine yabancı kimlik 
numarası ile kayıtlı 6.722 kişi 
bulunmaktadır. Bu kişilerin yanı 
sıra, belediyeden hizmet alan, 
fakat yabancı kimlik numarası 
olmadığı için kayıt edilemeyen 
takribi 600 kişi bulunmaktadır. 
Kaydı bulunan 6.722 kişi, 1.741 
adet dosya altında toplanmış-
tır. Kimlik numarası olmayan 
kişilerin ise, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün Ocak 2018’den 
itibaren İstanbul’da kayıt alma-

ması sebebiyle kimlik numara-
ları yoktur.

Pendik Belediyesi Mülteciler 
Destek Merkezi, faaliyetleri-
ni Dünya Yerel Yönetim ve 
Demokrasi Akademisi Vakfı 
(WALD) ile beraber gerçekleş-
tirmektedir. Bu faaliyetler şöy-
ledir: 

İstihdam Görüşmeleri: Bu gö-
rüşmeler, gerek mülteci masa-
sında gerekse Pendik Belediye-
si’nin düzenlediği iş buluşması 

fuarlarında açılan mülteci des-
tek noktasında yapılmaktadır. 
Görüşmelerde iş ihtiyacı olan-
ların bilgisi alınmakta ve istih-
dam sağlayabilecek firmalarla 
paylaşılmaktadır. Bunun yanı 
sıra iş izniyle alakalı iş hukuku 
ve görevleri hakkında bilgilen-
dirme yapılır.

Hasta Vaka Takibi: Hastane-
lerdeki tedavi süreçleri gibi 
konularda, WALD işbirliğin-
de, mültecilere yönlendirme ve 
bilgilendirme yapılarak rande-



9

vu alma konusunda yardımcı 
olunmaktadır. Mültecilerin dil 
bilmemeleri durumunda tercü-
manlık hizmeti de sağlanmak-
tadır.

Hoş Geldin Bebek: Sosyal Fa-
aliyet Birimiyle birlikte yürütü-
len bu çalışmada, bebeği yeni 
doğmuş ailelere yardım paketi 
verilmektedir. Bu pakette, be-
beğin ihtiyacı olabilecek malze-
meler vardır.

Gezi Faaliyetleri: Sosyal Fa-
aliyetler Birimiyle koordineli 
bir şekilde, mültecilerin ülkeye 
uyum sağlamaları adına çeşitli 
geziler düzenlenmektedir. 

Aile Ziyareti: Ailelerin durum-
ları sosyal incelemelerle anla-

şılmaktadır. Bu amaçla Pendik 
Belediyesi çevre araştırması 
yapıp mülteci aileleri ziyaret 
ederek gereken bilgilere ulaş-
maktadır.

Soba Yardımı: Kış mevsimi 
başlangıcında mültecilerden 
sosyal inceleme kapsamında, 
evi doğalgazlı olmayan ve soba 
alamamış ailelerden soba ihti-
yacı tespit edilenlerin adresleri-
ne soba dağıtılmaktadır.

Ekmek Yardımı: İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve İstanbul 
Halk Ekmek (İHE) ile yapılan 
anlaşmayla ihtiyacı olan mül-
tecilere -günlük kişi başı bir 
ekmek düşecek şekilde ve bir 
ayda 26 gün olmak üzere- ek-

mek verilmektedir. Ekmek yar-
dımı, ailelere ekmek kartı dü-
zenlenerek teslim edilmektedir 
ve İHE büfelerinden mülteci-
lerin günlük ekmek ihtiyaçları 
karşılanmaktadır.

Ek Gıda Yardımı: Pendik Bele-
diyesi’nin Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü ile anlaşmış olan 
marketlerden alınan ve son 
kullanma tarihi yaklaşan veya 
raftaki ürün sayısı az olduğun-
dan satıştan kaldırılan gıda 
ürünleri, Pendik Belediyesi ta-
rafından market depolarından 
teslim alınıp soğuk hava de-
posuna konarak gelen ihtiyaç 
sahiplerine (Türk ve mülteci) 
dağıtılmaktadır.
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Çorlu Belediyesi Göçün 30. Yıl 
Dönümü Sempozyumu 

Nilüfer Belediyesi Görme Engelli 
Sporcularıyla Göçmen Çocuklar Bir 
Araya Geldi

Nilüfer Belediyesi Görme En-
gelliler Spor Kulübü ve Uludağ 
Üniversitesi Toplum Gönülleri, 
Bursa’da öğrenim gören göçmen 
çocuklarla buluştu. Yüzüncü Yıl 
Gençlik ve Spor Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinlik kapsamında; 
yüz boyama, bilgi kart oyunu, 
palyaço, abeslan boyama, ilkyar-
dım eğitimi, satranç, maket yapı-
mı, goalball, görme engelliler fut-
bol, atletizm ve müzik gibi çeşitli 
aktiviteler düzenlendi. 

Haberin tamamına http://www.
nilufer.bel.tr/haber-6268-goc-
men_cocuklar__gorme_engelli_
sporcularla_bulustu adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Na-
mık Kemal Üniversitesi ve An-
kara Üniversitesi işbirliğiyle 
15-16 Haziran 2019 tarihleri ara-
sında 1989 Bulgaristan Türkle-
rinin zorunlu göçünün 30. yılını 
anmak adına “30. Yıl Dönümü 
Uluslararası Sempozyumu” 
düzenledi. 5 oturumdan oluşan 
sempozyuma, farklı ülkelerden 
gelen 30 akademisyen ile Tür-
kiye ve Bulgaristan’dan millet-
vekilleri ve belediye başkanları 
konuşmacı olarak katıldı. Sem-
pozyumda, Bulgaristan Türk-
lerine uygulanan asimilasyon 
politikaları, onların göçe zor-

lanışları ve sınır dışı edilirken 
yaşadıkları maddi ve manevi 
zorluklar konuşuldu.

Sempozyumun açılış töreninde 
Çorlu Belediyesinin hazırladığı 
“Göç Belgeseli” izlendi. Açılış 
töreninin ardından katılımcılar 
Behiç Günalan’ın “Göçün Orta 
Yeri Hüzün” adlı sergisini ziya-
ret etti.

Haberin tamamına htt-
p s : / / w w w. c o r l u . b e l . t r /
news/1/5134/1989-gocu -
nun-30--yili-uluslararasi-sem-
pozyumu-basladi adresinden 
ulaşabilirsiniz.

https://www.corlu.bel.tr/news/1/5134/1989-gocunun-30--yili-uluslararasi-sempozyumu-basladi
http://www.nilufer.bel.tr/haber-6268-gocmen_cocuklar__gorme_engelli_sporcularla_bulustu
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İnsani Gelişme Vakfı Suriyeli 
Mültecilere Yönelik Algı 
Araştırmasını Tamamladı

İnsani Gelişme Vakfı Toplumsal Araştırmalar 
Merkezi’nin (İNGEV-TAM) , İnsani Gelişme 
Monitörü kapsamında Türk vatandaşlarının 
Suriyeli mülteci algısı üzerine yaptığı çalışma 
tamamlandı. Araştırmanın sonuçlarını sivil 
toplum kuruluşlarıyla paylaşan İNGEV-TAM’ın 
raporunda öne çıkan veriler aşağıdaki gibidir:

• Toplumun %48’i Türk-Suriyeli ilişkisini 
en gergin sosyal ilişkilerden biri olarak 
görmektedir.

• Toplumun %40’ı Türkiye’nin insani tutumunu 
takdir ederken çoğunluk, Suriyelilerin geri 

dönmesini beklemektedir. %12’lik kesim 
ise Suriyelilere vatandaşlık verilmesini 
desteklemektedir.

Mültecilerin Türkiye’deki durumuyla ilgili 
kurumsal görüşün de dile getirildiği raporda, 
meselenin insani bir bakışla ele alınıp ötekileştirme 
ve düşmanlaştırmaya karşı uyum dilinin 
kullanılması gerektiği vurgulandı.

Haberin tamamına http://ingev.org/bulten/
ingevden-suriyeli-algi-arastirmasi/ adresinden 
ulaşabilirsiniz.

http://ingev.org/bulten/ingevden-suriyeli-algi-arastirmasi/
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Marmara Urban Forum 1-3 Ekim’de 
İstanbul’da Düzenlenecek
Marmara Belediyeler Birliği tarafından, 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF) düzenleniyor.

İlki 2019 yılında olmak üzere iki 
yılda bir, uluslararası düzeyde 
yapılması planlanan MARUF; 
şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve 
yönetiminde önemli rol oynayan 
kamu sektörü, özel sektör, sivil 
toplum kuruluşları, üniversite-
ler, yerel yönetimler ve ilgili di-
ğer paydaşları bir araya getirerek 
3000’den fazla katılımcı ile bilgi, 
deneyim ve olanak paylaşımına 
zemin oluşturmayı amaçlıyor. 

“Çözüm Üreten Kentler” motto-
suyla planlanan MARUF’ta, Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda kentsel hizmet-
ler ve kent yönetimi konusunda 
farklı yaklaşımlar 200’ün üze-
rinde konuşmacı tarafından 12 
temada ele alınacak: 

• Çevre ve İklim Değişikliği 

• Dayanıklılık

• Göç 

• Ulaşım ve Hareketlilik

• Kamusal Mekan 

• Kent Ağları

• Kentsel Altyapı 

• Konut ve Yapılı Çevre

• Sosyal Kapsayıcılık 

• Şehir Teknolojileri ve İnovas-
yon

• Yerel Kalkınma

• Yönetişim

Hedefler

• Kentleşme sürecinin bireyler 
ve toplumların hayatında ve 
kentte yarattığı ekonomik, po-
litik, sosyal, ekolojik değişim 
ve sorunları çözüm yollarıyla 
birlikte yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası düzeylerde 
dayanışma ve işbirliği içinde 
incelemek,

• Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz 
ve insani hareketlilik durum-
larında yerel yönetimlerin ve 
kentlerin rolünü güçlendirmek,

• Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı 
ve sürdürülebilir kentleşme 

konusunda farkındalığın ge-
liştirilmesini sağlamak,

• Daha yaşanabilir ve eşitlikçi 
bir kentler dünyasının oluşu-
muna katkıda bulunmak,

• Kentler ve kent-bölgeler ara-
sında bilgi akışını sağlamak ve 
kentler arasındaki ilişki ağları-
nı desteklemek.

Etkinlik ve katılımla ilgili detaylı 
bilgiye https://marmaraurban-
forum.org/ adresi üzerinden eri-
şim sağlayabilirsiniz. Kaydınızı 
https://marmaraurbanforum.
org/register üzerinden gerçek-
leştirebilirsiniz. 

MARUF ile ilgili son gelişmeleri 
aşağıdaki sosyal medya hesapla-
rından takip edebilirsiniz.

Twitter: MarmaraUrban

Facebook: MarmaraUrban

Instagram: marmaraurban

https://marmaraurbanforum.org
https://marmaraurbanforum.org/register

