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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 seki-
zinci 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
Merve Ağca Kocakoç 

Merve Hanlı (Beylikdüzü Belediyesi)
Nazan Başelli (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Özge Sivrikaya
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Göç Tüm Boyutlarıyla Marmara 
Uluslararası Kent Forumu’nda Ele Alındı
1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda göç 
olgusu akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası bo-
yutlarıyla tartışıldı. Forum kapsamında Andaç Haznedaroğlu’nun “Misafir” filminin gösterimi, 
yönetmenle söyleşi ve “Göç” isimli bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Marmara Belediyeler Birli-
ği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 
2019 tarihleri arasında İstanbul 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen Marmara Uluslararası 
Kent Forumu (Marmara Urban 
Forum-MARUF) ile BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda, kentsel hizmet-
ler ve kent yönetimi konusunda 
farklı yaklaşımların bir arada 
değerlendirilmesi hedeflendi. 

Bu yıl ilki düzenlenen MARUF, 
şehirlerin tasarımı, dönüşümü 
ve yönetiminde önemli rol oy-
nayan paydaşları bir araya ge-
tirdi. Kentsel hizmetler ve kent 
yönetimi konusunda farklı yak-
laşımların bir arada değerlendi-
rildiği MARUF’ta, 12 tema ile 
kentler dünyasına detaylı bir 
bakış sunuldu. Bu 12 temadan 
birini de göç oluşturdu.

“Dünya üzerinde her gün ortala-
ma 37.000 kişi yerinden ediliyor”

Dünya üzerinde her gün orta-
lama 37.000 kişi ya da her daki-
kada 25 kişi yerinden ediliyor. 
2018 yılı sonu itibarıyla 70.8 
milyon kişi yerinden edildi. 
Mültecilerin yüzde 16’sı geliş-
miş ülkelerde yaşarken, üçte 
biri az gelişmiş ülkelerde yaşa-
maktadır. Mültecilerin yarısını 
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çocuklar oluşturuyor. Türkiye, 
2018 yılı itibarıyla 4 milyonu aş-
kın olmak üzere, 2014 yılından 
bu yana dünyada en fazla mül-
teciyi barındırıyor.  

Dünyada son yıllarda daha 
da yoğunlaşan insani hare-
ketliliğin temel evrensel ilke-
ler ve insan onuru ile çelişen 
durumu, yönetilebilir olmak-
tan çıkmıştır. Bu konuda Bir-
leşmiş Milletler öncülüğünde 
“Göçmenler için Küresel Mu-
tabakat” ve “Mülteciler Ko-
nusunda Küresel Mutabakat” 
başlıkları altında, özünde so-
rumluluk paylaşımını ve kalıcı 
çözümleri barındıran yeni bir 
çerçeve geliştirilmeye çalışıl-
maktadır. Özellikle mülteciler 
konusunda kabul edilebilir 
yük ve sorumluluk paylaşımı-
nın yapılması, mülteci kabul 
eden ülkelere daha çok destek 
verilmesi, mültecilerin süreç-

lere aktif katılımlarının sağ-
lanması, sivil toplum ve eko-
nomi çevrelerinin sorumluluk 
üstlenmesi kalıcı çözüm ara-
yışında ortaya konulan temel 
hedefler olarak gözlenmek-
tedir. Artık dünyanın hemen 
her yerinde “kent mültecileri” 
haline gelen mültecilere hiz-
metle yükümlü yerel yönetim-
lerin yerel uyum süreçleri için 
güçlendirilmesi de bu hedefler 
arasında yer almaktadır.

MARUF’ta Düzenlenen Göç 
Temalı Etkinlikler

MARUF kapsamında, yeni kü-
resel arayışlara da katkı sun-
mak üzere “Göç” temasını, iradi 
göç-zorunlu göç ve iç göç-dış 
göç ayrımlarıyla birlikte; yerel 
ve küresel ölçekte değerlendir-
mek üzere göç konusunda çe-
şitli etkinlikler düzenlendi. Bu 
etkinlikler aşağıdaki gibidir:

Göç Temalı Oturumlar: Türki-
ye’deki Suriyeliler, uluslararası in-
sani hareketlilik ve sosyal uyum, 
göç yönetimi ve küresel mutaba-
katların konuşulduğu oturumla-
rın isimleri aşağıdaki gibidir:

• Uluslararası insani hareketli-
lik ve sosyal uyum

• Sorumluluğu paylaşmak: Kü-
resel Mutabakatlar

• Şehirlerin deneyimleri: Göç 
yönetiminde roller ve zor-
luklar

• “Göç içimizedir”: Türkiye’de-
ki Suriyeliler

Göç oturumlarında aşağıdaki 
isimler konuşma yaptı:

• Ahmet İçduygu, Direktör, 
Koç Üniversitesi Göç Araş-
tırmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (MiReKoc)



5

• Burcuhan Şener, Göç Poli-
tikaları Merkezi Direktörü, 
Marmara Belediyeler Birliği

• Demetrios G. Papademetriou, 
Araştırmacı, Göç Politikası 
Enstitüsü

• Elizabeth Ferris, Araştırma 
Görevlisi, Georgetown Üni-
versitesi

• Howard Duncan, Dr., Carle-
ton Üniversitesi

• Hüseyin Keskin, Belediye Baş-
kanı, Sultanbeyli Belediyesi

• Katharina Lumpp, Türkiye 
Temsilcisi, BMMYK

• Kemal Kirişci, Kıdemli Araştır-
macı, TÜSİAD & Türkiye Proje 
Direktörü, Brookings Enstitüsü

• Mazen AboulHosn, Acil Du-
rum Program Koordinatörü, 
IOM Turkey

• M. Murat Erdoğan, Müdür, 
Türk Alman Üniversitesi Göç 
ve Uyum Araştırmaları Merkezi

• M. Sinan Özden, Ulusal Proje 
Yöneticisi, RESLOG Türkiye 
Projesi

• Neeraj Kaushal, Sosyal Politi-
ka Profesörü, Columbia Üni-
versitesi

• Nihal Eminoğlu, Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi & Göç Uz-
manı, İGAM

• Omar Kadkoy, Politika Analis-
ti, Türkiye Ekonomi Politika-
ları Araştırma Vakfı (TEPAV)

• Ömer Arısoy, Başkan, Zeytin-
burnu Belediyesi

• Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr., İs-
tanbul Üniversitesi

Film Gösterimi ve Söyleşi: Yö-
netmenliğini Andaç Hazneda-

roğlu’nun yaptığı “Misafir” fil-
mi 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 
gösterildi. Film gösteriminin 
ardından Prof. Dr. M. Murat Er-
doğan, Andaç Haznedaroğlu ile 
söyleşi gerçekleştirdi. 

Fotoğraf Sergisi: “Göç” isimli 
fotoğraf sergisi üç gün boyunca 
fuaye alanında sergilendi. Ser-
gide Gölcük Belediyesi, Gölcük 
Fotoğraf ve Sinema Sanatı Der-
neği ve Uluslararası Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu, insanların 
göç sürecinde karşılaştıkları 
zorlukları ve kazanımlarını yan-
sıtan fotoğrafları katılımcılarla 
buluşturdu.

Detaylı bilgiye www.marmara-
urbanforum.org üzerinden ula-
şabilirsiniz.

https://www.marmaraurbanforum.org
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Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının 
Dördüncüsü Düzenlendi
Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) “Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” 
çerçevesinde gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın dördüncüsü, 19 Eylül 
2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

’Göç ve Belediye Hizmetleri: 
Problem Tanımı, Çözüm Önerileri 
ve Belediye Personelinin Değişen 
Rolü’’ başlıklı etkinlikte yerel yö-
netimlerin kapasite geliştirmeleri-
ne yönelik projelerde aktif olarak 
görev alan İsveç Lund Üniversi-
tesi Çevre ve İklim Araştırmaları 
Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. 
Johanna Alkan Olsson, Marmara 
ve Çukurova bölgeleri pilot bele-
diye temsilcileri ile bir araya geldi.

Göç ve Belediye Hizmetleri Ko-
nuşuldu

Göç karşısında, belediye hizmet 
sunumunda karşılaşılan zorluklar 
ve uygulamaya yönelik somut çö-
züm önerilerinin ele alındığı bu-
luşma, MBB Uluslararası İşbirliği 
Uzmanı Merve Ağca ve RESLOG 

Projesi Ulusal Proje Koordinatörü 
Gül Tuçaltan’ın açılış konuşmala-
rıyla başladı. Ağca, 1-3 Ekim 2019 
tarihleri arasında ‘’Çözüm Üreten 
Kentler’’ mottosuyla gerçekleşti-
rilecek ve RESLOG-Türkiye pro-
jesinin de aktif katılım göstereceği 
Marmara Uluslararası Kent Foru-
mu (MARUF) hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Doç. Dr. Johanna Alkan Olsson, 
kısıtlı kaynakların verimli kulla-
nımıyla daha iyi bir belediyeci-
liğin mümkün olduğunun altını 
çizerek göçten etkilenen beledi-
yelerde sorunların doğru tariflen-
mesinin önemine vurgu yaptı. 
Uluslararası düzlemde belediye-
lerin göç̧ karşısındaki rezilyansı-
nı artırmaya yönelik yaklaşımlar 

ve iyi uygulama örneklerinin ele 
alındığı programda, belediyelerin 
hizmet sunumunda karşılaştıkla-
rı sorunların çözümüne yönelik 
stratejik, taktiksel, operasyonel 
ve kurumsal kapasite gelişimine 
yönelik proje örneklerine de yer 
verildi. Program kapsamında ka-
tılımcıların tarafından belirlenen 
‘’istihdam, ekonomi, kültür, sos-
yal uyum ve ayrımcılık’’ temala-
rında, Olsson tarafından sağlanan 
iş kanvasları yardımıyla somut ve 
uygulanabilir çözüm önerileri ge-
liştirilmesine yönelik grup çalış-
maları yapıldı. Belediye hizmet-
lerinin iyileştirilmesinde belediye 
personelinin hayati rolüne ilişkin 
tartışmalara yer verilen etkinlik 
grup sunumlarıyla sona erdi.
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Beylikdüzü Belediyesinin Göç 
Çalışmaları

Marmara Belediyeler Birliği 2017 
Ocak ayı verilerine göre Beylik-
düzü ilçesinde kayıtlı 6728 Su-
riyeli mülteci bulunmaktadır. 
Beylikdüzü Belediyesi, Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü adı 
altında 2016 yılında kurulan Göç 
Hizmetleri Birimi halen aktif ola-
rak görevini devam ettirmektedir. 
Beylikdüzü’nde yaşayan yabancı 
uyruklu bireylerin ülkemize ve il-
çeye uyum süreçlerine ilişkin sos-
yal hizmet politikası yürütülmek-
tedir. Ayrıca 2018 Temmuz ayı 
itibarıyla Dünya Yerel Yönetim ve 
Demokrasi Akademisi (WALD) 
ile Beylikdüzü Belediyesi arasın-
da imzalanan protokol ile Sosyal 

Koruma Masası kurularak mül-
tecilere; psikolojik, hukuki destek 
ve danışmanlık hizmetleri sağ-
lanmaya başlamıştır. Beylikdüzü 
Belediyesinin mülteciler ile ilgili 
yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki 
gibidir. 

1. Sosyal Yardım Hizmetleri

Standart şartlarda hayatını sür-
dürebilecek kadar gıdayı temin 
edemeyen, beslenmelerini ger-
çekleştiremeyen, açlık sınırında 
yaşayan, iş göremez durumuna 
gelen işsiz, yaşlı, özel ihtiyaç sa-
hipli ailelere; refakatsiz bireyle-
re gıda, giyim, eşya ve kırtasiye 
yardımı sağlanmaktadır.

2. Sosyal Destek Hizmetleri, 
Sosyal Uyum Çalışmaları

Mülteci Grubu İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Semineri

Beylikdüzü Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı Toplumsal Eşitlik 
Birimi tarafından karma mülte-
ci grubuna tercüman eşliğinde 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
semineri verilmiştir. Seminer 
kapsamında cinsiyet rollerin-
den, gelmiş oldukları ülkele-
rin cinsiyet politikalarından ve 
davranış kalıp ve yargılarından 
bahsedilmiştir.
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Türkçe Dil Kursları

Mültecilere yönelik A1 ve A2 
Seviye Türkçe dil kursları ve-
rilmiştir. 

Kadınlara Yönelik Etkinlikler

• Odak Grup Çalışması

13 Eylül 2018 tarihinde Suriyeli 
kadınlara yönelik odak grup ça-
lışması yapılmıştır. Çalışma kap-
samında ilkokul ve ortaokul ça-
ğında çocukları olan 16 kadın ile 
görüşülmüştür. Mülteci kadınlara 
görüşme sırasında yöneltilen so-
rular aşağıdaki gibidir:

 - Yerel yönetimlerden beklenti-
niz nelerdir?

 - Kadınlar veya çocuklar için ne 
yapılırsa kadınların çalışma 
hayatına katılımları kolaylaş-
tırılabilir?

 - Yaşadığınız bölgede zor du-
rumdaki gençlere/ çocuklara/ 
kadınlara yardımcı olan top-

lumsal kaynaklar nelerdir? Bu 
kaynaklar kullanılmakta mıdır? 
Verilen hizmetlerin daha erişi-
lebilir olması için içeride veya 
dışarıda neler yapılabilir? Ne 
gibi bir çözüm/hizmet çalışan 
çocukların okula kazandırılma-
sını sağlayabilir?

 - Ebeveynlere iş olanağı sağla-
nırsa çocuklarını okula gön-
derirler mi?

Ardından belediyenin hizmetleri 
hakkında bilgilendirme ve yön-
lendirme yapılmıştır.

• 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Müca-
dele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü kapsamında Beylikdüzü 
Atatürk Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde bir panel düzenlenmiştir. 
Panel kapsamında dünden bugü-
ne kadınların mücadele sonucu 

elde ettiği haklar ve Beylikdüzü’n-
de kadın politikaları tartışılmıştır. 
Panele katılım sağlayan mülte-
ci kadınlar ile panel sonrasında 
dönemin Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu bir gö-
rüşme sağlamış, kadınlar birinci 
ağızdan taleplerini ve görüşlerini 
iletme fırsatı yakalamıştır.

Panel ile ilgili daha detaylı bil-
giye https://www.beylikduzu.
istanbul/proje/918/baksmde-ka-
din-haklari-ve-politikalari-konu-
suldu üzerinden erişebilirsiniz. 

• Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
Toplumsal Eşitlik Birimi tara-
fından 4 Aralık 2018 tarihin-
de, mülteci kadınlara yönelik 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
eğitimi verilmiştir. Eğitime 20 
mülteci kadın katılmıştır. Aile 
planlaması ve üreme sağlığı 

https://www.beylikduzu.istanbul/proje/918/baksmde-kadin-haklari-ve-politikalari-konusuldu
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konusunda mülteci kadınla-
rın neredeyse hiç bilgi sahibi 
olmaması sebebiyle gerçek-
leştirilen etkinliğe, 20 mülteci 
kadın katılım sağlamıştır. Ka-
tılan kadınların yaşları 25 ile 
55 aralığında değişmektedir. 

• Kadın Hakları Mücadelesine 
İlişkin Film Gösterimi

4 Aralık 2018 tarihinde mülteci 
kadınlara yönelik düzenlenen 
film gösteriminde, 16 mülteci 
kadın ile “Where Do We Go?” 
isimli film izlenmiş ve film üze-
rine söyleşi gerçekleştirilmiştir. 
Ayrımcılığa, ötekileştirmeye 
kadınların nasıl cevaplar vere-
bileceğini ve kadınların gücünü 
gösteren filmi izleyen kadınlar; 
duygulandıklarını ve gerçek ha-
yattan, kendilerinden parçalar 
bulduklarını ifade etmişlerdir. 

• Ev Sahibi Topluluk ve Mülteci 
Kadınları Kaynaştırma Yemeği

Beylikdüzü Belediyesi 15 Aralık 

2018 tarihinde, Beylikdüzü’nde 
ikamet eden mülteci ve ev sahi-
bi topluluktan kadın ve çocuk-
ları, iki psikolog, iki tercüman 
ve bir takım lideri eşliğinde bir 
araya getirmiştir. Mülteci ve ev 
sahibi kadınların birbirlerini an-
layabilmeleri, birlikte vakit geçi-
rebilmeleri ve kaynaşabilmeleri 
amacıyla düzenlenen etkinlik-
te, grup ilk önce birlikte yemek 
yemiştir. Yemek sonunda bazı 
çocukların yaşları çok küçük ol-
duğu ve birbirlerinden çok fark-
lı olduğu için çocuklar ile parkta 
oynayıp sohbet etme kararı alın-
mıştır. Kadınlarla ise deneyim 
paylaşımının yapıldığı bir odak 
grup toplantısı yapılmıştır.

Kadınlar etkinlik sonunda çok 
mutlu olduklarını ortak olarak 
beyan etmiştir. Ev sahibi ka-
dınlar, mülteci kadınları daha 
iyi anladıklarını; onlarla ilgili 
düşüncelerinin değiştiğini ve 
toplumda mülteciler hakkında 
birçok yanlış düşünce olduğu-

nu fark ettiklerini ifade etmiştir. 
Mülteci kadınlar ise ev sahibi 
kadınlarla birçok paylaşımda 
bulunmuştur. Çocuklar, aile 
planlaması, sosyal hayat gibi 
birçok konuda fikir alışverişi 
yapmışlardır.

Etkinliğe 28 kadın, 13 çocuk katı-
lım sağlamıştır. Etkinliğe katılan 
kadınların yaşları 25 ile 55, çocuk-
ların yaşları ise 0 ile 15 aralığında 
değişim göstermiştir. 

• 18 Aralık Uluslararası Göç-
menler Günü Etkinliği

19 Aralık 2018’de Uluslararası 
Göçmenler Günü 24 mülteci ka-
dının katılımıyla kutlanmıştır. 
Mülteci kadınlar ülkelerine ait 
yemekleri getirmiş, yaşadıkları 
sıkıntılarla ilgili görüşlerini pay-
laşmışlardır.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında Atatürk Kültür ve 
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Sanat Merkezi’nde ev sahibi ve 
mülteci kadınlar için bir etkin-
lik düzenlenmiştir. Mülteci ve 
ev sahibi topluluktan kadınlar 
arasında köprü kurmayı, kadın-
ları bilgilendirmeyi ve onlara 
hem motive olacakları hem eğ-
lenecekleri bir gün yaşatmayı 
amaçlayan etkinlik kapsamında 
dönemin Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
konuşmasının ardından müzik 
dinletisi gerçekleşmiştir. 

Mülteci kadınlar, günün anlam 
ve önemine yönelik iyi dilek ve 
isteklerini ana dillerinde balon-
ların üzerine yazarak etkinlik 
alanına gelmiş, etkinlik sonunda 
ise balonlarını gökyüzüne bıra-
karak güzel bir farkındalık çalış-
ması yapılmıştır.

Toplamda 30 mülteci, 100 ev sa-
hibi kadının katılım gösterdiği 
etkinliğin ardından, kadınlardan 
oldukça olumlu dönüşler alın-

mıştır. Kendilerini çok iyi his-
settiklerini söyleyen mülteci ka-
dınlar, ücretsiz sağlık hizmetleri 
konusunda bilinçlendiklerini ve 
Türkiye’nin yöresel müziklerini 
öğrenip sevdiklerini aktarmıştır. 

Etkinlikle ilgili daha detaylı bil-
giye https://www.beylikduzu.
istanbul/proje/968/beylikdu-
zulu-kadinlar-baksmde-bulustu 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

• Mutlu ve Özgür Kadınlar Et-
kinliği

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kapsa-
mında 12 Mart Salı günü “Mut-
lu ve Özgür Kadınlar” etkinliği 
gerçekleştirilmiştir. 20 mülteci ve 
10 ev sahibi kadının katılımıy-
la düzenlenen etkinlik, Beylik-
düzü Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü Kadın 
Dayanışma Merkezi’nde gerçek-
leştirilmiştir. Kadınlar kendi ül-

kelerine ve yörelerine ait yemek-
ler getirerek etkinlik öncesinde 
diğerler katılımcılara tanıtmıştır.

Etkinliğin amacı, Suriyeli kadın-
lar ile Türkiyeli kadınlar arasın-
da köprü kurmak ve kadınlara 
motive olacakları bir gün olmuş-
tur. Etkinliğin devamında genel 
kültür bilgi yarışması düzenlen-
miştir. Takımlar 10 Suriyeli, 5 
Türkiyeli kadından oluşmuştur. 
Yarışma 30 genel kültür sorusu 
içermektedir. Her takım kendi 
arasında bir lider seçmiştir ve ce-
vaplar, grubun lideri tarafından 
sunulmuştur. Sorular kadınlara 
hem Arapça hem de Türkçe ola-
rak sorulmuştur. Sorulara doğru 
cevap verenler artı puan alırken 
yanlış cevap verenler ceza olarak 
kendi seçtikleri bir şarkı eşliğin-
de dans etmişlerdir. Yarışmanın 
sonunda kazanan takım arasın-
da çekiliş yapılarak üç büyük he-
diye sunulmuştur. 

https://www.beylikduzu.istanbul/proje/968/beylikduzulu-kadinlar-baksmde-bulustu
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Katılım gösteren her kadına da 
Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 
hediye takdim edilmiştir. Kadın-
lar, bilgi yarışmasında yeni ve 
güzel bilgiler öğrendiklerini, ço-
cukları yanlarında olmadan öz-
gürce eğlenmenin çok iyi hisset-
tirdiğini, Suriye ve Türkiye’ye ait 
yemeklerin çok güzel olduğunu, 
birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını 
ve özel paylaşımlar yaptıklarını 
belirtmişlerdir.

• Genç Kızları Güçlendirme 
Atölyeleri

21 Haziran 2019 tarihinde Mavi 
Kalem Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği öncülüğün-
de “Genç Kızları Güçlendirme 
Atölyeleri” başlatılmıştır. Genç 
Kızları Güçlendirme Atölye içe-
rikleri, toplumsal cinsiyet eşitliği 
yaklaşımı ve kadın bakış açısı ile 
yapılandırılmıştır. Bu atölyede 
ergenlik, toplumsal cinsiyet, ruh 
ve beden sağlığı, sağlıklı cinsel-
lik, şiddet ve cinsel taciz konula-
rı ele alınmıştır. Atölyeye yaşları 
12-18 yaşları arasında değişen 
toplam 12 mülteci genç kız katıl-
mıştır.

• Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri

Sosyal koruma masamıza mü-
racaat etmiş ve yeni doğum 
yapmış mültecilerin Beylikdüzü 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü ile yeni doğan bebeklerine ev 
ziyaretleri yapılarak hediye tak-
dim edilmiştir.

• Kidzania Çocuklar Ülkesi Ge-
zisi

Beylikdüzü Belediyesi, WALD 
ile ortak yürüttüğü proje kap-
samında ev sahibi ve mülteci 
çocukların kaynaşmaları, keyif-
li vakit geçirmeleri ve onların 
ileriye yönelik meslek seçimle-
rine katkı sağlama amacıyla 25 

Kasım 2018 tarihinde Kidzania 
Çocuklar Ülkesi’ne gezi düzen-
lenmiştir. Çocuklar ileride yap-
mak istediği meslek ve meslek 
gruplarını belirleyerek burada 
deneyimleme şansı yakalamıştır.

• Çocuk Korosu ve Kapanış 
Toplantısı

16’sı kız, 8’i erkek 24 çocuğun ka-
tıldığı koro kursu yaklaşık 1 ay 
sürmüştür. 8-15 yaş aralığındaki 
çocukların provaları Beylikdü-
zü Belediyesi Kültür Müdürlü-
ğü’nün Çok Amaçlı Salonu’nda 
gerçekleştirilmiş ve çocuklar 20 
Aralık 2018’de Kazlıçeşme Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıda 3 şarkılık bir gösteri 
sunmuştur. Gösteri sonunda ço-
cuklara çeşitli hediyeler dağıtıl-
mıştır.

3. Danışmanlık Hizmetleri

Sosyal Koruma Masası

Beylikdüzü Belediyesi Sosyal 
Koruma Masası görüşmelerin-
de en sık karşılaşılan başvuru 
sebepleri arasında maddi yar-
dım talebi olduğu görülmüştür. 
Bunun yanı sıra eğitim ile ilgili 
talepler ikinci sırada yer almak-
tadır. Mültecilerin en çok sorun 
yaşadığı diğer alanlar ise istih-
dam ihtiyacı, geçici koruma kim-
liği alma, çocukların sağlık ala-
nında desteklenmesi (özellikle 
hastane randevularının alınma-
sı) olduğu görülmektedir.

Psikolojik Danışmanlık

Yapılan psikolojik görüşmeler-
de en çok karşılaşılan durumun 
engelli bireylerin hizmetlere eri-
şimleri konusu olduğu görül-
müştür. Bununla birlikte okula 
gitmeyen çocuklar için Sosyal 
Ekonomik Destek (SED) yönlen-
dirmesi, Genel Sağlık Desteği ve 
Tıbbi Malzeme Desteği en çok 

ihtiyaç duyulan alanlar arasın-
dadır. Psikolojik danışmanlık 
görüşmelerinde en çok desteğe 
ihtiyacı olan gruplar kadınlar 
ve çocuklardır. Yetişkinlerde 
anksiyete, depresyon ve travma 
sonrası stres bozukluğu gibi psi-
kolojik rahatsızlıklar gözlemle-
nirken çocuklarda Enürezis (al-
tını ıslatma) en sık ortaya çıkan 
psikolojik rahatsızlıklardır.

Psikolojik danışmanlık sağ-
lanırken yaşanan problemler 
şöyledir:

 - Psikolojik görüşmede kurulan 
terapötik ilişki doğrultusunda 
bireylerdeki etik kuralları ve 
sınırları ihlal etme girişimleri 
(Örn: Hediye vermeye çalış-
mak, sarılmaya çalışmak ve 
empati kurulduğunun hisse-
dildiği için her derdinin çözül-
mesini beklemek).

 - Çalışan yetişkin erkeklerin ku-
rumun çalıştığı saat aralıkla-
rında psikolojik destekten fay-
dalanamaması.

Hukuki Danışmanlık

Beylikdüzü Sosyal Koruma Ma-
sası’na yapılan başvurularda en 
sık karşılaşılan sebepler şöyledir:

 - Geçici koruma başvurusu

 - Kimlik taşıma (ekonomik)

 - Kimlik yenileme ve düzeltme

 - Kimlik taşıma (sağlık)

 - Resmi nikah işlemleri

 - 3. Ülke yerleştirme talebi

 - Çocukların okul kayıt prob-
lemleri

 - Nüfus kayıt problemleri

 - İşçi alacağı ve iş kazası

 - T.C. vatandaşlığı talebi
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1. Mudanya Kitap Fuarı’nda Göç 
Konusu Ele Alındı

Mudanya Belediyesinin, Yayıncılar Kooperatifi 

işbirliğiyle bu yıl ilkini düzenlediği 1.Mudanya 

Kitap Fuarı’nın teması “Suriyeliler için Çözüm 

Mudanya’dan: ‘Gerçekçi Uyum, Koruma ve 

Dönüş Politikası’” oldu. Fuar kapsamında Su-

riyeli mültecilerin sorunlarının ve bu sorunlara 

yönelik çözümlerin tartışıldığı çeşitli oturumlar 

düzenlendi. Fuar sonrası yayınlanan sonuç bil-

dirgesinde, Suriyeli mültecilerin ne kadarının 

Türkiye’de kalıcı olduğu üzerine araştırmala-
rın yapılması; Türkiye’de kalacak olanlar için 
uyum çalışmalarının yapılması ve Türkiye’ye 
sığınmış Suriyeli mültecilerin yaşam ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi için gerekli yasal dü-
zenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. 

Haberin tamamına  https://www.mudanya.bel.
tr/Haberler/1662/suriyeliler-icin-cozum-mu-
danya--dan.html  adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: https://www.mudanya.bel.tr/Haberler/1662/suriyeliler-icin-cozum-mudanya--dan.html 

https://www.mudanya.bel.tr/Haberler/1662/suriyeliler-icin-cozum-mudanya--dan.html
https://www.mudanya.bel.tr/Haberler/1662/suriyeliler-icin-cozum-mudanya--dan.html
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Göç ve Göçmen Sorunları Maltepe 
Belediyesi Ev Sahipliğinde Uluslararası 
Diyalog Konferansı’nda Tartışıldı

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçün-
cüsü düzenlenen Uluslararası Diyalog Konferansı 
kapsamında “katılımcılık”, “kentsel dönüşüm”, 
“yoksullukla mücadele” gibi konuların yanında 
“göç ve göçmen sorunları” da ele alındı.  

Konferansın kapanış oturumunda konuşma ya-
pan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “Konfe-
ransımızı, üç imparatorluğa ev sahipliği yapan; 
ekonomik, sosyal, kültürel bir zenginliğe sahip 
olan; kıtalar arası diyalog ve barış köprüsü niteliği 
taşıyan; toplumsal sorunların uluslararası zemin-
de çözümü için uygun stratejik bir öneme sahip 
olan İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu haliyle İstan-
bul gibi kadim bir şehir, göç ve göçmen sorunla-
rı gibi uluslararası alanda da oldukça önemli bir 
yer işgal eden sorunların çözümünde yüklenici 
bir görev üstlenecek. Üçüncüsü gerçekleştirilen 
bu toplantıda can alıcı konulardan biri olan göç-

men sorunlarını ve yoksulluk ile kentsel dönüşü-
mü ele aldık. Bu yönde meslektaşlarım ve değerli 
akademisyenlerle çeşitli noktalarda ortak bir fikir 
ürettik. İşte bu kültür ve inanç yakınlaşmaları, ka-
falardaki önyargı duvarlarını daha kolay kıracak. 
Göçmenler ötekileşmiş, dışlanan kitleler değil, ak-
sine yaşadıkları ülkelere değer üreten kimselerdir. 
Bu anlamda her ülkede bir ‘Göçmen Bakanlığı’nın 
kurulması lazımdır.” dedi. 

Konferansın ardından 7 maddelik sonuç bildirisi 
yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirisinde göçmen 
sorununa kalıcı çözüm üretilmesi ve belediyeler-
de göçmen sorunlarıyla ilgilenen birimlerin kurul-
ması gerektiği vurgulandı. 

Haberin tamamına https://www.maltepe.bel.
tr/guncel/haberler/gocmen-sorununa-kalici-co-
zum-bulunsun adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.maltepe.bel.tr/guncel/haberler/gocmen-sorununa-kalici-cozum-bulunsun
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Afgan 
Mültecilere Sahip Çıktı

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Verileri 
Açıklandı

Kalacak yerleri olmadığı ve maddi 
durumları yetersiz olduğu için Bur-
sa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 
bahçesinde yaşamlarını sürdüren 
Afgan mülteciler, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağlık kontro-
lünden geçirildikten sonra barınma 
evine yerleştirildi. Temel ihtiyaçları 
geçici olarak karşılanan mültecilerin 
sorunlarının kalıcı çözümü için ilgili 
kamu kuruluşları arasında görüşme-
ler devam etmektedir. 

Haberin tamamına https://www.
bursa.bel.tr/afgan-multecilere-bu-
yuksehir-sefkati/haber/28021  adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Zabıta Daire Başkanlığı’nın, 
Valilik Makamının talimatla-
rı doğrultusunda Suriyeli di-
lencilere yönelik 2019 yılında 
yapılan son 3 aylık çalışmala-
rı kapsamında 266 erişkin ve 

285 çocuk olmak üzere 551 kişi 
(mükerrer) toplanmıştır. Yetiş-
kinler dilencilik yapmamaları 
konusunda uyarılmış, kimli-
ği olanlara Kabahatler Kanu-
nu’na göre yaptırım uygulan-
mıştır.

Kaynak: https://www.bursa.bel.tr/afgan-multecilere-buyukse-
hir-sefkati/haber/28021

https://www.bursa.bel.tr/afgan-multecilere-buyuksehir-sefkati/haber/28021
https://www.bursa.bel.tr/afgan-multecilere-buyuksehir-sefkati/haber/28021
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Kalkınmaya Duyarlı Göç Yönetimi 
Politikalarının Uygulanmasına Destek 
Projesinin Açılış Konferansı Ankara’da 
Düzenlendi

UNDP’nin Düzensiz Afrika 
Göçmenlerine Yönelik Raporu Yayınladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), “Tel Örgüler-
den Tırmanmak: Avrupa Giden 
Düzensiz Afrikalı Göçmenlerin 
Sesleri” (Scaling Fences: Voices 
of Irregular African Migrants to 
Europe) başlıklı raporunu yayın-
ladı. Afrika’nın farklı ülkelerin-
den düzensiz yollarla Avrupa’ya 
gelmiş 1970 göçmenin deneyim-
lerinin ele alındığı raporla, göç 
ve kalkınma arasındaki ilişkinin 
daha iyi anlaşılmasına katkı sun-
mayı hedefleniyor.

Haberin tamamına https://

www.undp.org/content/undp/

en/home/librarypage/democ-

ratic-governance/ScalingFences.

html  adresinden ulaşabilirsiniz. 

Raporun tamamına https://

www.undp.org/content/dam/

rba/docs/Reports/UNDP-Sca-

ling-Fences-EN-2019.pdf adresin-

den ulaşabilirsiniz. 

Uluslararası Göç Politikaları 
Geliştirme Merkezi (ICMPD) 
yürütücülüğündeki “Kalkın-
maya Duyarlı Göç Yönetimi 
Politikalarının Uygulanması-
na Destek” (SUMMIT) proje-
si kapsamında “Kalkınmaya 
Duyarlı Göç Politikalarının 
Uygulanmasına Destek için 
Yabancıların Katılımı: Bugü-

nü, Yarını ve Geleceği?” baş-
lıklı açılış konferansı 6 Kasım 
2019 tarihinde Ankara’da dü-
zenlendi. Konferansta, göç-
men ve mültecilerin sosyo-e-
konomik uyumu, göçmenlerin 
iş gücü piyasasına entegras-
yonu, göçmen ve mültecilerin 
ekonomik entegrasyonu için 
politika ve uygulama önerile-

ri, ekonomik büyümede ‘göç 
odaklı kalkınma’ yaklaşımı 
gibi konular tartışıldı. SUM-
MIT projesi, merkezi ve yerel 
düzeyde kalkınmaya-duyarlı, 
sürdürülebilir, uzun vadeli 
ve bütünleşik bir göç politika 
çerçevesinin oluşturulmasına 
ve uygulanmasına destek ver-
meyi amaçlıyor.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/ScalingFences.html
https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/UNDP-Scaling-Fences-EN-2019.pdf


AJANDA

Göç ve Yerinden 
Edilmeye Yerel 
Çözümler 
Uluslararası 
Forumu 

Küresel Mülteci 
Forumu 

Geçim 
Kaynaklarına 
Erişim ve 
Ekonomik
Katılım Konferansı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 
Uluslararası Göç Organizasyonu 
(IOM) ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesi işbirliğinde düzenlenecek 
olan Göç ve Yerinden Edilmeye Yerel 
Çözümler Uluslararası Forumu 26-27 
Kasım 2019 tarihleri arasında Gazi-
antep’te gerçekleşecek. Forum, göç 
ve yerinden edilme alanında çalışan 
farklı paydaşlar arasında bir ağ oluş-
turmayı hedefliyor. 

Forum kapsamında Marmara Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan’ın da konuşmacılar arasında 
yer alacağı “Sürdürülebilir Şehirler 
Vizyonu, Döngüsel Kentsel Ekono-
miler ile Göç ve Yerinden Edilmenin 
Çevre Üzerinde Etkisini Tartışmak” 
isimli oturum 27 Kasım 2019 tarihin-
de gerçekleşecek. 

Belediyelerin katılımına açık olan 
foruma https://www.municipalfo-
rum2019.org/attendees-registrati-
on-form/ üzerinden kayıt yaptırabi-
lirsiniz. 

Forumla ilgili daha detaylı bilgiye 
https://www.municipalforum2019.
org/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) ve İsviçre Hü-
kümeti’nin ortak olarak ev sahipliği 
yaptığı ilk Küresel Mülteci Forumu 
(Global Refugee Forum) 17-18 Aralık 
2019 tarihleri arasında Cenevre’de 
düzenlenecek. İki gün sürecek konfe-
ransta yük ve sorumluluk paylaşımı 
ile ilgili düzenlemeler, eğitim, iş ve ge-
çim, enerji ve altyapı, çözümler ve ko-
ruma kapasitesi gibi konulara odakla-
nılacak. Bu alanlarla ilgili liderleri ve 
etkili kişileri bir araya getirecek olan 
etkinliğe, Birleşmiş Milletler Yüksek 
Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri António Gu-
terres’in de katılması bekleniyor. 

Konferansla ilgili daha detaylı bilgiye 
https://www.unhcr.org/global-refu-
gee-forum.html  adresinden ulaşabi-
lirsiniz. 

Kayıtla ilgili bilgilere https://www.
unhcr.org/5daefc3e7 adresinden ula-
şabilirsiniz. 

Etkinlikle ilgili soru ve önerileriniz 
için hqgrf@unhcr.org adresine e-mail 
atabilirsiniz. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Save 
The Children International ortak gi-
rişimiyle 11-12 Aralık 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da “Geçici Koruma 
Altındaki Genç Suriyelilerin Geçim 
Kaynaklarına Erişimi” başlıklı kon-
ferans düzenlenecek. Alman Federal 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Ba-
kanlığı’nın finansal destek sağladığı 
konferansta, Türkiye’de yaşayan Su-
riyeli gençlerin istihdam edilmeleri 
önündeki bariyerler ve istihdam ola-
naklarını artırma gibi konular tartışı-
lacak.

Konferans ile ilgili daha detaylı bilgi-
ye ulaşmak için aras.orgen@tog.org.tr 
adresine e-mail atabilirsiniz. 

16

https://www.municipalforum2019.org/attendees-registration-form/
https://www.municipalforum2019.org
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/5daefc3e7



