




190’dan fazla üyesi bulunan MBB, 6’sı 
büyükşehir olmak üzere 13 ilde faaliyet 
göstermektedir: Balıkesir, Bilecik, 
Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, 
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, 
Tekirdağ ve Yalova.

Çevre yönetimi, kentleşme, göç ve sosyal 
uyum, yerel diplomasi, yerel kalkınma, 
şehir teknolojileri ve inovasyon gibi 
alanlarda yerel yönetimlerin kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 
yönetsel, finansal ve hukuki danışmanlık 
ve eğitim hizmetleri vermekte, bilimsel 
çalışmaları desteklemekte ve ilgili 
paydaşları bir araya getiren organizasyon 
ve toplantılar düzenlemektedir.





GÖÇ  
POLITIKALARI 
MERKEZI  

Göç, iltica, sosyal uyum, kente aidiyet gibi 
alanlarda ilgili paydaşlarla ortak çalışma zemini 
oluşturmak üzere 2015 yılında MBB bünyesinde 
kurulan Göç Politikaları Merkezi (GPM); 

○ Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar.
○ Yerel yönetimlerin ulusal ve küresel 

düzeydeki iyi uygulamalar ve tecrübelerden 
yararlanmasına yönelik faaliyetler yürütür.

○ Yerel yönetimler ile diğer ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversiteler arasında 
işbirliğini geliştirir. 

○ Yerel yönetimleri uluslararası arenada 
temsil eder. 

○ Yerel düzeyde ortak politikaların 
belirlenmesine yönelik faaliyetlerde 
bulunur ve üyelerinin faaliyet ve 
hizmetlerini bu politikalar doğrultusunda 
yürütmelerini teşvik eder. 

○ Yerel düzeydeki çalışmaların ulusal 
politikalar ile uyumlu olması ve ulusal 
düzeydeki normların yerel yönetimlerin 
talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi  
için çalışmalar yapar.



GPM’nin çalışmaları, MBB Meclisi 
bünyesinde yer alan, farklı şehirler ve 
siyasi partilerden belediye başkanlarından 
oluşan ve yerel yönetimler düzeyinde 
kurulan ilk göç komisyonu olan Göç 
Komisyonu’nun uzun vadeli politika 
önerileri ve yönlendirmeleriyle 
şekillenmektedir. 

Ayrıca MBB, üye belediyeleriyle olan 
iletişimini kurumsallaştırmak ve 
kolaylaştırmak amacıyla, münhasıran üye 
belediyelerinin göçmen ve mültecilerle 
ilgili çalışmalar yürüten birimlerinin 
temsilcilerinden oluşan Göç Platformu’nu 
kurmuştur ve platform üyeleriyle belirli 
periyotlarda bir araya gelerek GPM’nin 
kuruluş amaçları doğrultusunda; 

○ Üyeleri arasında koordinasyon 
sağlamakta, bilgi ve tecrübe paylaşımına 
zemin hazırlamaktadır. 

○ Üyelerinin talep ve ihtiyaçlarını tespit 
ederek çözüm önerileri geliştirmektedir. 

○ Üyelerinin kurumsal kapasitelerini 
güçlendirici faaliyetler yürütmektedir.



PROJELER

LADDER PROJESI
MBB, Avrupa 
Komisyonu’nun 
“Kalkınmada Devlet 
Dışı Aktörler ve Yerel 

Yönetimler Hibe Programı” kapsamında, 
2015-2017 yılları arasında 36 ay süreyle 
Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA) 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
“LADDER - Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık 
Oluşturma için Öncü Kurumlar Olarak 
Yerel Yönetimler” isimli AB projesinde 
ortak olarak yer almıştır. 18 AB ülkesi ve 17 
AB dışındaki ülkeden toplamda 27 ortak 
ve 19 iştirakçinin dahil olduğu LADDER 
Projesi kapsamında MBB, 8 tematik 
çalışma grubundan biri olan ‘Göç Çalışma 
Grubu’nda aktif görevler üstlenmiştir. 
Proje kapsamında MBB tarafından göç, 
göçmenlik, mültecilik, göç yönetimi, uyum, 
kalkınma, yerel aktörler arası işbirliği gibi 
konularda iyi uygulamaların paylaşılması ve 
Türkiye tecrübesinin aktarılmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmüştür. 

Detaylı bilgi için: 
www.ladder-project.eu



RESLOG TÜRKIYE 
PROJESI

Marmara Belediyeler 
Birliği, Türkiye 
Belediyeler Birliği, 
Çukurova Belediyeler 
Birliği ve Isveç Yerel 
Yönetimler ve Bölgeler 
Birliği işbirliğinde 
“Yerel Yönetişimde 
Rezilyans” (RESLOG) 

Projesinin Türkiye ayağı yürütülmektedir. 
2018 yılında başlayan proje, Isveç 
Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) 
tarafından finanse edilmektedir.

RESLOG Projesi, Suriye göç krizinden 
önemli ölçüde etkilenen Türkiye ve 
Lübnan'da, yerel yönetim sistemlerinin 
rezilyans (dayanıklılık), barışçılık ve 
kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde hem 
yerleşik topluluklar hem de göçmenler 
için kapsayıcı temel hizmetler sunmasını 
desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de 
göç alanında yerel yönetimler ve 
merkezi hükümet arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi ve işbirliklerinin 
artırılmasını hedefleyen RESLOG Türkiye 
Projesi kapsamında Marmara ve Çukurova 
Bölgeleri’nden seçilen pilot belediyelerin 
katılımcı yöntemler kullanarak Göç 



Master Planı hazırlama ve uygulama 
kapasitelerinin gelişimi desteklenmektedir. 

Proje süresince, GPM bünyesinde düzenli 
olarak iki ayda bir “Yerel Yönetişim ve Göç 
Buluşmaları” gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda ilgili temel kavramlar, mevcut 
ve yeni yaklaşımlar ile belediyelerin göç 
alanındaki deneyimleri bir dizi eğitim, 
söyleşi ve panel ile ele alınmaktadır. 

Detaylı bilgi için: 
www.reslogproject.org



RAPORLAR 

KENT 
MÜLTECILERINE 
HIZMETTE 
BELEDIYELERIN 
ROLÜ

MBB tarafından, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle, 
2015 yılında “Kent Mültecilerine Hizmette 
Belediyelerin Rolü” konulu bir çalıştay 
düzenlenmiştir. MBB üye belediyelerinin 
katıldığı çalıştay ile mevcut durum 
değerlendirilmiş, öncelikli ve acil ihtiyaçlar 
eksen alınarak bilgi ve deneyim paylaşımı 
yapılmıştır. 

Çalıştayda, belediyelerin mülteciler ile  
ilgili süreç yönetiminde karşılaştıkları 
zorluklar tespit edilmiştir. Karşılaşılan 
zorlukların çözümüne yönelik öneriler  
ve talepler belirlenerek raporlaştırılmış  
ve ilgili kuruluşlara ulaştırılmıştır. 





KOPUŞ’TAN 
‘UYUM’A KENT 
MÜLTECILERI 
- SURIYELI 
MÜLTECILER VE 
BELEDIYELERIN 
SÜREÇ YÖNETIMI: 
ISTANBUL ÖRNEĞI 
GPM bünyesinde Prof. Dr. M. Murat 
Erdoğan yönetiminde, Istanbul'daki 
belediyeler ile yüz yüze görüşmeler ve 
anket yöntemiyle geniş çapta bir saha 
araştırması gerçekleştirilmiştir. Toplanan 
veriler, “’Kopuş’tan ‘Uyum’a Kent Mültecileri 
- Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç 
Yönetimi: Istanbul Örneği” başlığıyla Türkçe 
ve Ingilizce olarak raporlaştırılmıştır. 

2017 yılında yayınlanan ve bu alanda ilk  
ve en kapsamlı çalışma olma niteliği 
taşıyan rapor, belediyelerin mültecilere 
yönelik çalışmalarını, süreç yönetimini, 
karşılaşılan sorunları, mevzuattan 
kaynaklanan kısıtlılıkları ve çözüm 
önerilerini ortaya koymaktadır.





ETKINLIKLER

TÜRKIYE’NIN 
GÖÇ TARIHI 
SEMPOZYUMU

MBB, Hacettepe Üniversitesi Göç ve 
Siyaset Araştırmaları Merkezi ve Istanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları işbirliğiyle 2016 
yılında “14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye 
Göçler” konulu “Türkiye’nin Göç Tarihi 
Sempozyumu” düzenlenmiştir. 

Prof. Dr. Kemal H. Karpat’ın açılış 
konuşmasını yaptığı sempozyumda, 
göç konusunda Türkiye’nin önde gelen 
uzman ve akademisyenleri tarafından 
tarihsel ve sosyolojik perspektifle 
Türkiye’nin göç tarihi analiz edilmiş ve 
günümüz Türkiye’sine yön veren kitlesel 
göçler kronolojik ve tematik oturumlarla 
değerlendirilmiştir.





MÜLTECI 
KONUSUNA ÇOK 
YÖNLÜ BAKIŞ: 
TÜRKIYE VE 
ÇEVRESINDEKI 
DINAMIKLER 

Birleşmiş Milletler tarafından tarihte 
ilk defa 2016 yılında düzenlenen Dünya 
Insani Zirvesi kapsamında MBB, Columbia 
Global Centers Istanbul ve Helsinki 
Yurttaşlar Derneği işbirliğiyle “Mülteci 
Konusuna Çok Yönlü Bakış: Türkiye ve 
Çevresindeki Dinamikler” konulu bir panel 
düzenlenmiştir. Panelde, göçün mültecileri 
ve ev sahibi toplulukları ilgilendiren etkileri 
ve zorlukları ile sivil paydaşların tepki 
ve eylemleri; yerel, ulusal ve bölgesel 
düzeylerde ele alınmıştır.





YERELDEN 
KÜRESELE: 
MEDENIYETLER 
EKSENINDE GÖÇ 
VE MÜLTECILER 
KONFERANSI 
VE FOTOĞRAF 
SERGISI 

MBB’nin ortağı olduğu LADDER 
Projesi kapsamında, 2017 yılında SOS 
Malta işbirliğiyle “Yerelden Küresele: 
Medeniyetler Ekseninde Göç ve Mülteciler” 
Konferansı düzenlenmiştir. 16 ülkeden 
uluslararası katılımcıların yanı sıra 
belediyelerin ilgili birim temsilcilerinin de 
katıldığı konferansta, göçmen ve mülteciler 
ile ilgili politika ve uygulamalar yerel, ulusal 
ve bölgesel ölçekte ele alınmıştır. 

Konferans kapsamında göçmen ve 
mültecilerle ilgili farkındalık yaratmak 
amacıyla fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. 





ULUSLARARASI 
GÖÇ VE UYUM 
SEMPOZYUMU

MBB, Bağcılar Belediyesi ve Türk-Alman 
Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları ve 
Uygulamaları Merkezi işbirliği ile 2018 yılında 
“Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu” 
düzenlenmiştir. Türkiye’den ve yurt dışından 
yerel yönetim temsilcilerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının, uzman ve akademisyenlerin 
katıldığı sempozyumda, Türkiye’ye ve 
Avrupa ülkelerine yerleşen mültecilerin 
durumu değerlendirilerek göç ve uyum 
konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunulmuştur. 





SORUMLULUĞU 
PAYLAŞMAK, 
INSANLIĞI 
PAYLAŞMAK 

MBB, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde 
2018 yılında düzenlenen “Sorumluluğu 
Paylaşmak, Insanlığı Paylaşmak” konulu 
oturumda Türkiye’deki ve yüksek sayıda 
mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerdeki 
yerel yönetimleri temsil etmiştir. Etkinlik 
öncesinde, Küresel Mülteci Mutabakatı 
hazırlık aşamasında yerel yönetimlerin 



rolünün vurgulanmasına yönelik çalışmalar 
yürüten GPM; mültecilerin ve ev sahibi 
ülkelerdeki toplulukların seslerinin 
duyurulması amaçlanan etkinlikte, göç 
yönetiminde büyük sorumluluklar üstlenen 
yerel yönetimlerin politika geliştirme 
süreçlerine dahil edilmeleri konusunda 
çağrıda bulunmuştur. Ayrıca GPM, Küresel 
Mülteci Mutabakatı’nda vaat edildiği üzere 
dört yılda bir düzenlenmesi planlanan ve 
ilki 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre’de 
düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’nda 
yerel yönetimleri temsilen tebliğ edilen 
katkı ve taahhütlerin hazırlığında aktif  
rol almıştır.  



MÜLTECI VE 
EV SAHIBI 
TOPLULUKLARIN 
KÜRESEL MÜLTECI 
MUTABAKATINA 
KATILIMI: 
TÜRKIYE’DEKI 
MEVCUT DURUM

2018 yılında Avusturalya’nın Sidney şehrinde 
gerçekleştirilen Uluslararası Metropolis 
Konferansı’nda, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi Göç 
ve Uyum Araştırmaları ve Uygulamaları 
Merkezi işbirliğinde “Mülteci ve Ev Sahibi 
Toplulukların Küresel Mülteci Mutabakatına 
Katılımı: Türkiye’deki Mevcut Durum” konulu 
bir oturum düzenlenmiştir.



70’ten fazla ülke ve tüm kıtaların 
temsil edildiği konferansta, Türkiye’deki 
göçmen ve mültecilerin durumuna 
ilişkin bilgilendirmede bulunulmuş ve 
Türkiye’deki yerel yönetimlerin göçmen 
ve mültecilerle ilgili yürütmekte oldukları 
çalışmalar aktarılmıştır. Yerel yönetimlerin 
göç yönetimi ve politika geliştirme 
süreçlerindeki rolleri katılımcılarla interaktif 
bir şekilde ele alınmıştır.  



MARMARA  
ULUSLARARASI 
KENT FORUMU 
(MARUF)

MBB tarafından 
1-3 Ekim 2019 
tarihlerinde 
Istanbul’da 
düzenlenen 
Marmara 
Uluslararası 
Kent Forumu 
(Marmara 
Urban Forum-

MARUF) ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 
kentsel hizmetler ve kent yönetimi 
konusunda farklı yaklaşımlar bir arada 
değerlendirilmiştir. 

MARUF 2019’un 12 temasından biri olan 
“göç” konusu akademisyenler, belediye 
başkanları ve uygulamacılar tarafından 
yeni küresel arayışlara da katkı sunmak 
üzere yerel ve uluslararası boyutlarıyla 
tartışılmıştır.



MARUF’TA 
DÜZENLENEN 
GÖÇ TEMALI 
ETKINLIKLER
Oturumlar: 
○ Uluslararası insani hareketlilik ve sosyal 

uyum
○ Sorumluluğu paylaşmak: Küresel 

Mutabakatlar
○ Şehirlerin deneyimleri: Göç yönetiminde 

roller ve zorluklar
○ “Göç içimizedir”: Türkiye’deki Suriyeliler

Film Gösterimi ve Söyleşi:  
“Misafir” | Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Fotoğraf Sergisi:  
Uluslararası ''Göç'' Konulu Fotoğraf 
Yarışması Fotoğrafları | Gölcük Belediyesi - 
Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği 
- Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu 

Detaylı bilgi için: 
www.marmaraurbanforum.org



@marmarabb

@marmarabb

@MarmaraT V

Adres:  Sarıdemir Mah. 

Ragıp Gümüşpala Cad. 

No. 10  Eminönü 34134

Fatih - İstanbul

Tel:       0212 402 19 00

Faks:   0 212  402 19 55

E-mail:  info@mbb.gov.tr

Web:     marmara.gov.tr




