


GPM, Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin göç politikaları, faali-
yetleri ve hizmetleri konusunda ortak hareket etmelerini teşvik 
etmek amacıyla 2015 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Belediyelerin hizmet alanını da kapsayan göç, göçmenlik, 
mültecilik ve uyum gibi konularda;  

Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar.

Yerel yönetimlerin ulusal ve küresel düzeydeki iyi uygulama-

lar ve tecrübelerden yararlanmasına yönelik faaliyetlerde 

bulunur.

Yerel yönetimler ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar, 

STK’lar ve üniversiteler arasında işbirliğini geliştirir ve ortak 

platformlar oluşturur.

Yerel düzeyde ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyet-

lerde bulunur.

Yerel düzeydeki çalışmaların ulusal politikalar ile uyumlu 

olması ve ulusal düzeydeki normların yerel yönetimlerin talep 

ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi için çalışmalar yapar.

Göçün olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve toplumsal 

faydaya dönüştürülmesi için politika üretilmesine katkı sağlar.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ HAKKINDA

1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 
bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı bele-
diyeler birliğidir.

MBB, 6’sı büyükşehir olmak üzere 13 ilde faaliyet göster-
mektedir: Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, 
Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekir-
dağ ve Yalova.

Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin üye olduğu MBB, 
belediyelere yönelik eğitim hizmetlerinin yanında hukuk, 
finans, insan kaynakları, stratejik planlama gibi alanlarda 
yerel yönetimlere danışmanlık da yapmaktadır.

MBB, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin 
gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, 
yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, beledi-
yelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunma-
sı, belediyelerin uluslararası platformlarda temsili gibi 
konularda öncülük yapmaktadır.

MBB kuruluşundan bu yana, değişik siyasi partilerden 
seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, 
uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında ve 
belediyeler arasında işbirliğinin gelişmesinde önemli 
roller üstlenmiştir.



FAALİYETLERİMİZDEN BAZILARI

MBB GÖÇ PLATFORMU

MBB üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalar 

yürüten birimlerinin temsilcilerinden oluşur. 

Platform üyelerini belirli periyotlarda bir araya getirerek aralarında 

koordinasyon sağlar ve bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlar. 

Yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçlarını tespit eder ve çözüm öneri-

leri geliştirir. 

Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirici faaliyetler-

de bulunur. 

MBB GÖÇ KOMİSYONU

Yerel yönetimler düzeyinde kurulan ilk Göç Komisyonudur. 

Farklı şehirler ve farklı siyasi partilerden belediye başkanlarından 

oluşur. 

Uzun vadeli politikalar geliştirmek için çalışır.

MBB tarafından UNHCR işbirliğiyle “Kent Mültecilerine 
Hizmette Belediyelerin Rolü” başlıklı bir çalıştay düzenlen-
miştir. 

MBB üyesi 21 belediyenin katıldığı çalıştay ile mevcut durum 
değerlendirilmiş, öncelikli ve acil ihtiyaçlar eksen alınarak 
deneyim paylaşımı yapılmıştır. 

Yerel yönetimlerin mülteciler ile ilgili süreç yönetiminde 
karşılaştıkları zorluklar tespit edilmiştir. Karşılaşılan zorlukla-
rın çözümüne yönelik öneriler ve talepler belirlenerek raporlaştı-
rılmıştır.

Kent Mültecilerine Hizmette Belediyelerin 
Rolü Çalıştayı

KENT 



MBB,  Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Mer-
kezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları işbirliğiyle “Türki-
ye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler 
Sempozyumu” düzenlenmiştir. 

Sempozyumda, tarihsel ve sosyolojik perspektifle Türkiye’nin 
göç tarihi analiz edilmiş ve günümüz Türkiye’sine yön veren 
kitlesel göçler kronolojik ve tematik oturumlarla değerlendiril-
miştir.

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Kemal H. Karpat 

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 
Prof. Dr. Ayhan Kaya 
Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu 

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen 
Prof. Dr. Levent Kayapınar 
Doç. Dr. M. Murat Erdoğan 

Doç. Dr. Kemal Yakut 
Doç. Dr. Başak Kale 
Doç. Dr. Deniz Şenol Sert 

Naim Güleryüz 
Sema Karaca 
Fahri Aral

Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu

Tarihte ilk defa 2016 yılında düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi 
kapsamında MBB, Columbia Global Centers Istanbul ve Helsinki 
Yurttaşlar Derneği işbirliğiyle “Mülteci Konusuna Çok Yönlü 
Bakış: Türkiye ve Çevresindeki Dinamikler” konulu bir oturum 
düzenlenmiştir. 

Yeni Türkiye-AB anlaşması ışığında mevcut insani kriz ve mülte-
ci akını ele alınmıştır. 

Göçün, mültecileri ve ev sahibi toplulukları ilgilendiren etkileri 
ve zorlukları ile sivil paydaşların tepki ve eylemleri; yerel, 
ulusal ve bölgesel düzeylerde incelenmiştir.

Mülteci Konusuna Çok Yönlü Bakış: Türkiye 
ve Çevresindeki Dinamikler



MBB’nin ortağı olduğu LADDER Projesi kapsamında,  SOS Malta 
işbirliğiyle “Yerelden Küresele: Medeniyetler Ekseninde Göç ve 
Mülteciler” Konferansı düzenlenmiştir. 

16 ülkeden uluslararası katılımcılar ile 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 bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. 

Yerelden Küresele: Medeniyetler Ekseninde 
Göç ve Mülteciler Konferansı

MBB tarafından Mart-Kasım 2016 tarihleri arasında Doç. Dr. M. 
Murat Erdoğan yönetiminde, İstanbul'daki belediyeler ile yüz 
yüze görüşmeler ve anket yöntemiyle geniş çapta bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir.  

Toplanan veriler, “Kopuştan’tan ‘Uyum’a Kent Mültecileri-Suri-
yeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul 
Örneği” başlığıyla Türkçe ve İngilizce olarak raporlaştırılmıştır. 

Ocak 2017 tarihinde 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 öne-
rilerini ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin En Kapsamlı 
Kent Mültecileri Raporu
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