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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bu-
lunan 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 yöne-
timlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunul-
ması 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 sayı-
sını 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
Göç Politikaları Merkezi Direktörü

KÜNYE

Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Göç Platformu tarafından hazırlanmıştır.
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Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri Ağı (NALAS) ve Alman Fe-
deral Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı adına Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğiyle dü-
zenlenen “Belediyelerin Göç ve Acil 
Durumlara Cevabı” isimli bölge top-
lantısı 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde 
Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde 
gerçekleştirildi.

Göç, son yıllarda Güney Doğu Avru-
pa’nın gündeminde oldukça önemli 
yer teşkil ediyor. 2018 yılının ilk beş 
ayında Bosna-Hersek, Karadağ ve Ar-
navutluk’ta çoğu Avrupa Birliği yolun-
da 6700’ün üzerinde yeni göçmen ve 
mülteci kaydedildi. Bu rakam 2017 yılı 
verilerinin iki katına tekabül ediyor. 
Makedonya ve Sırbistan üzerinden ge-
çişlerle birlikte önceki yıllarda özellikle 
öne çıkan rota “Yeni Balkan Rotası” 
olarak addediliyor.

Bu tür göç akınları, etkilenen yerel yö-
netimler ve diğer tüm yerel ve ulusal 
aktörlerin önemli hazırlıklar yapma-
larını ve bu alanda eylem planlarının 
oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Böl-
ge toplantısı, göç akınlarından etkile-
nen belediyeler ve yerel yönetimlerin 
temsilcilerini, mülteciler ve göçmen-
lerle çalışan STK’ları, zorunlu göçten 

sorumlu devlet kurumlarını ve Mar-
mara Belediyeler Birliği de dahil ol-
mak üzere yerel yönetim birliklerini 
bir araya getirdi.

NALAS Başkanı Darko Fras açılış ko-
nuşmasında “Bu etkinliği, 2015 yılında 
Balkanlar Göç Yolu’nun Sıcak Nok-
taları olarak adlandırılan yerlerin be-
lediye başkanları ile bir araya gelerek 
Zagreb’de düzenlediğimiz konferansın 
devamı olarak görüyorum. O zaman-
lar, dersler çıkarmaya, öğrenmeye ve 
bunları uygulamaya ihtiyacımız oldu-
ğunu düşünmüştük. Bugün buradayız, 
geleceğe dönüyoruz, aynı sorunla karşı 
karşıyayız ancak Arnavutluk, Karadağ, 
Bosna-Hersek ve Hırvatistan’dan olu-
şan yeni bir rota söz konusu. Önümüz-
deki iki gün içinde yapacağımız en iyi 
şey NALAS’ın misyonunu en iyi sem-
bolize eden biçimde: bilgi aktarımı, de-
neyim paylaşımı ve sadece belediyeler 
arasında değil, aynı zamanda hükümet 
kurumları ve sivil toplum arasında da 
işbirliği geliştirmek.” dedi.

Daha sonra GIZ Ülke Direktörü Dr. 
Brigitte Heuel-Rolf, açılış konuşma-
sında bölgesel koordinasyonu güçlen-
dirmenin AB entegrasyonu için ön 
şart olduğunu vurguladı. “Göç, doğası 
gereği, ilişkiseldir. Göç yönetimi her 

zaman ortak bir çaba olmuştur. ”diye 
ekledi.

Bir günlük çalıştay programı ve bir 
günlük üst düzey konferanstan olu-
şan toplantı aracılığıyla Güney-Doğu 
Avrupa ülkelerinin göç ve acil durum 
deneyimleri bir araya getirildi. Göç 
hareketleri ve acil durum müdahalesi-
ne ilişkin iyi uygulamaların daha geniş 
alanlara yayılması amacıyla bölgesel 
düzeyde bilgi aktarımı ve tecrübe pay-
laşımında bulunuldu.

Üst düzey konferansın ikinci günün-
de MBB Genel Sekteri M. Cemil Ars-
lan, etkili acil durum müdahalesi için 
önemli sistem bileşenlerinden bah-
setti. Mevcut işbirliği ve iletişim me-
kanizmalarına atıfta bulunarak resmi 
ve gayri resmi iletişim kanallarının ve 
ağlarının nasıl gelişebileceği üzerinde 
duran Arslan, MBB Göç Politikaları 
Merkezini ve çalışmalarını aktardı. M. 
Cemil Arslan’ın konuşmasının ardın-
dan Adaševci Kabul Merkezi Koor-
dinatörü ve Sırbistan Mülteci ve Göç 
Komiseri Dragan Velimirović, Tür-
kiye’deki yapı ve uygulamaların diğer 
ülkeler için örnek alınabileceğini ve 
MBB Göç Politikaları Merkezi benzeri 
yapıların model alınarak diğer ülkeler-
de de oluşturulabileceğini söyledi.

Belediyelerin Göç ve Acil Durumlara 
Cevabı Bosna Hersek’te Ele Alındı
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İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Göç Kurulu 
Oluşturuldu
13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 
nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 1 nolu Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi kurulların oluşumu başlıklı 
522 maddesine h bendi eklenerek bu bentte Göç Kurulu 
düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi, bazı bakanlıkların teşkilat yapı-
lanmalarında çeşitli değişiklik ve düzenleme hükümleri 

getirirken “Göç Kurulu” Türkiye’nin yabancılarla ilgili 
göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygu-
lanmasını takip etmekle görevli kılındı. “Göç Kurulu”na 
İçişleri Bakanı başkanlık yapması ve İçişleri Bakanı ta-
rafından belirlenecek bakanlık, kurum ve kuruluş tem-
silcilerinin Göç Kurulu’nda görev alması öngörülüyor. 
Kurul, İçişleri Bakanı’nın çağrısı ile toplanacak.

TUİK Uluslararası Göç İstatistikleri 
Yayınlandı
TUİK tarafından yayınlanan 2017 
Uluslararası Göç İstatistiklerine göre 
2017 yılında yurt dışından Türkiye’ye 
%52,3’ünü erkek, %47,7’sini ise kadın 
nüfustan oluşan 466 bin 333 kişi göç 
etti. Türkiye’den göç eden kişi sayısı 
2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 
artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun 

%54’ünü erkek, %46’sını ise kadın nü-
fus oluşturdu. Türkiye’ye 2017 yılında 
göç edenlerin illere göre dağılımı ince-
lendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla 
göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. 
İstanbul’u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile 
Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 
bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile 

Bursa takip etti. Türkiye’den göç eden 
nüfusun illere göre dağılımına bakıldı-
ğında ise 75 bin 849 kişi ile İstanbul’un 
en fazla göç veren il olduğu görüldü. 
İstanbul’u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile 
Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 
bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi 
ile İzmir izledi.

17 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.17.pdf üzerinden erişim sağla-
yabilirsiniz. 

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf üzerinden erişim sağlaya-
bilirsiniz.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30607

Vatandaşlık ülkesine gore Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 ülke, 2017

(%)

Vatandaşlık ülkesi    Türkiye’ye gelen göç    Vatandaşlık ülkesi    Türkiye’den giden göç

Irak    26,6           Irak             20,4
Afganistan   10,4           Azerbaycan            7,5
Suriye    7,7           Suriye            6,7
Azerbaycan   5,7           Afganistan            4,6
Türkmenistan   5,6           Çin             4,5
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Küçükçekmece Belediyesi Göç ve 
Uyum Projeleri

15 Mart 2011 tarihinde Suriye’de Dera 
kentinde bir grup öğrencinin duvarlara 
rejim karşıtı yazılar yazması, Esed reji-
minin şiddetle bastırması ve akabinde 
hızla yayılan gösterilerin çatışmalara 
dönüşmesi; zaman içinde çok sayıda 
grubun katıldığı ve ülkeyi felakete sü-
rükleyen bir iç savaşa dönüşmüştür. Sa-
vaşla 20 bini çocuk en az 450 bin insan 
hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla 
insan hapsedilmiş ve en az 12 bin in-
san bu hapishanelerde işkenceden do-
layı ölmüştür. BM’ye göre, 22 milyon 
nüfuslu ülkede yaşayanların üçte ikisi 
evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. 
BM verilerine göre 5,6 milyon kişi baş-
ka ülkelere göç edip mülteci durumuna 
düşerken yaklaşık 6,1 milyon kişi de 
ülke içinde yer değiştirmek zorunda 
kalmıştır. Suriye ile dokuz yüz km’lik 
bir sınırı bulunan ve bu insani duru-
ma kayıtsız kalamayan ülkemiz ‘açık 
kapı politikası’ ile kapılarını sığınan 
mazlumlara açmıştır. Türkiye, Ekim 
2011’den itibaren, Suriyeli “misafirle-
rini” İçişleri Bakanlığı 1994 Yönetme-
liği’nin 10. maddesi gereğince “geçici 
koruma rejimi ”ne aldığını ilan etmiştir. 

Ülkesini terk ederek komşu ülkelere 
sığınan Suriyelilerden Türkiye’ye sığı-
nanların sayısı İçişleri Bakanlığı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğünce yayınla-
nan verilerde, 21 Haziran 2018 tarihi 
itibarıyla 3 milyon 570 bin olarak açık-
lanmıştır. Bu kişilerden 234 bin kada-
rı kamplarda, diğerleri 81 ilde ikamet 
etmektedir. İstanbul’da ikamet eden 
Suriyeli sığınmacı sayısı 554 bin olarak 
açıklanmıştır. Bu sayının -kayıtlı/ka-
yıtsız- yaklaşık 50 bini Küçükçekmece 
ilçesinde ikamet etmektedir. 

Yerel yönetimler yerel halkın ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurul-
muş, topluma karşı sorumlulukları olan 
kamu kurumlarıdır. Bunun bilincinde 
olan Küçükçekmece Belediyesi, ilçede 
ikamet eden geçici koruma statüsünde-

ki misafirlerine yönelik pek çok proje 
gerçekleştirmiş ve yeni projelerle çalış-
malarını devam ettirmektedir. Bu pro-
jeler; halk dilinde mülteci olarak anılan 
misafirler ile ev sahibi yerel halk arasın-
da toplumsal bağların güçlendirilmesi, 
oluşabilecek kayıp neslin önlenmesi ve 
bu durumdan en fazla etkilenen misa-
fir çocuk ve gençlerin desteklenmesine 
yöneliktir.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde 
uygulamaya alınan projeler Strateji Ge-
liştirme Müdürlüğü uhdesinde yürütül-
mektedir. Küçükçekmece Belediyesinin 
bitmiş, devam etmekte olan ve başla-
tılmasına yönelik çalışmaların olduğu 
projeleri hakkında kısa bilgilere aşağıda 
yer verilmektedir.

Suriyeli Mültecilerin Bil-

giSayar Okur-yazarlığının 

artırılMaSı ve DeStekleyici 

Bilgiye erişiMinin Sağlan-

MaSı PrOjeSi (2014)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 
Küçükçekmece Belediyesi ortaklığında 
‘’Küçükçekmece İlçesinde Yaşayan Su-
riyeli Mültecilerin Bilgisayar Okur-Ya-
zarlığının Artırılması ve Destekleyici 
Bilgiye Erişiminin Sağlanması Projesi’’ 
adı altında bir proje geliştirmiştir. Bu 
proje kapsamında kurulan bilgisayar sı-
nıfında projenin amacı doğrultusunda 
Suriyeli mültecilere bilgisayar kullanım 
eğitimlerinin verilmesi sağlanmış, il ve 
ilçede Suriyelilerin de gidebileceği mev-
cut okullar, dil kursları, alabilecekleri 
sosyal destek, bilgi alabilecekleri kamu 
kurumları ve ülkemizdeki hukuki ko-
numları, yasal hakları konusunda bilgi-
lendirme yapılmıştır. 

MaHallenin SeSi PrOjeSi (2016)

Proje kapsamında Suriyeliler ve Türk 
çocukların kaynaşması için okullarda 
çeşitli atölye çalışmalarının yapılması 
ve Suriyeli kadınlara Türkçe dil eğitimi 

verilmesi planlanmıştır. Bu çerçeve-
de yerel yetkililer, muhtarlar ve yerel 
STK’lar ile bilgilendirici toplantılar ya-
pılmış, ilçede ikamet eden Suriyelilerin 
sosyo-ekonomik yapısını,  ihtiyacını,  
istihdam geçmişini, iş potansiyelini ve 
iş becerilerini belirlemek için yapılan 
dış erişim anketini kapsayan saha araş-
tırması yapılmış; proje okulunda ço-
cuklara akademik destek ve ‘Çocuğun 
Sesi’ temalı atölye çalışmaları, Çocuğun 
Sesi Atölyesi Kapanış Etkinliği gerçek-
leştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan 
bir diğer faaliyet de Suriyeli genç kadın-
lar için mesleki eğitim kursu, istihdama 
hazırlık oryantasyonu faaliyetleridir. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen saha 
araştırması bulgularına göre araştırma-
nın genel başlıklarında saptanan mese-
lelere ek olarak, yönlendirme çalışma-
ları esnasında toplanan veriler de temel 
ihtiyaçlara yönelik bilgi sağlamıştır. Bu 
verilere göre, 136 Suriyeli birey on bir 
farklı temel ihtiyaç veya sorun katego-
risinden muzdariptir. Bunlar eğitime 
erişim, bürokratik engeller,  mali so-
runlar,  sağlık sorunları,  resmi kayıtla 
ilgili sorunlar,  yasal konular,  dil en-
gelleri,  işsizlik, çalışma izni,  çalışma 
koşulları ve barınma ile ilgili konular-
dır. 136 birey arasında tespit edilen 183 
ihtiyacın yüzde 29,5’i mali niteliktedir. 
İkinci en yaygın mesele ise kayıt pro-
sedürleriyle alakalıdır ve tüm temel 
ihtiyaçların yüzde 24’üne tekabül et-
mektedir. Üçüncü yaygın temel ihtiyaç, 
tüm ihtiyaçların yüzde 22,4’üyle sağlık 
alanında yer almaktadır.  

yaBancılara yönelik  

türkçe Dil kurSu PrOjeSi 

(2017-Halen)

İlçede yaşayan, Türkçe öğrenmeye ihti-
yacı olan yetişkin ve çocuk misafirlerin 
gerek toplum hayatına, gerekse çalışma 
hayatına daha kolay uyum sağlamala-
rına yardımcı olmak ve nitelikli ileti-
şim kurmalarını sağlamak amacıyla dil 

Emir Sultan Baryaman



6

kursları açılmıştır. Dil kursunda yabancıların dilbilgisi ku-
ralları ve uygulaması, Türkçeyi anlama, yazılı ve sözlü ifade 
şekilleri, dinleme ve anlama gibi dil becerileri kazanmaları 
hedeflenmiştir. Toplam ders saati sonunda eğitimlerini başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde 
belirlenmiş dil düzeylerine göre sertifikalandırılmaktadır. 
Aynı zamanda, konuşma kulübü ve yapılan diğer aktiviteler 
ile de öğrencilerin Türk dilini kullanma yeteneğinin gelişti-
rilmesi sağlanmaktadır.

gençlik gelişiM Merkezi PrOjeSi (2016-Halen)

İlçede yaşayan yerleşik nüfusta yer alan gençler ile ilçedeki 
Suriyeli gençlerin toplumla bütünleşmesi, kaynaşması, genç-
lerin kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması ve kendilerini 
geliştirmeleri yönünde faaliyetler yapmak amacıyla Gençlik 
Gelişim Merkezi Projesi başlatılmıştır. Suriyelilerin yoğun 
yaşadığı bir bölgede, 13-22 yaş arası gençlerin düzenli olarak 
gelerek Türkçe ve yardımcı dersler alabileceği proje yazma 
ve uygulama seminerlerine katılacağı, mahalledeki yerel halk 
ile birlikte iletişim kurabilecekleri kültürel aktiviteler yapabi-
lecekleri bir merkez oluşturulması amacını taşıyan proje kap-
samında; İstasyon Mahallesi Semt Konağı’nın iki katının tef-
rişatı yapılarak merkez hizmete açılmıştır. Merkez, 16 kişilik 
iki dil sınıfı, 24 kişilik teorik sınıf, 20 kişilik PC laboratuvarı, 
1 mutfak atölyesi, 80 kişilik konferans salonu, idari odalar ve 
15 Temmuz Şehitler Kütüphanesinden oluşmaktadır.

Çeşitli uyum faaliyetleri gerçekleşen merkezde, mesleki 
eğitim ve beceri kurslarına yaz dönemi kursları ile başlan-
mıştır. Merkezde; gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tut-
maya yönelik bilgilendirici broşür dağıtımı  ve sosyal hiz-
met noktalarının düzenli bilgilendirilmesi yapılarak bölge  
halkının güvenli yaşam alanlarını garanti altına almak da 
hedeflenmektedir. 

SığınMacılara ayni ve nakDi yarDıM PrOjeSi 

(2017)

Hassas durumda oldukları tespit edilen aile ve bireylere, 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) 
ortaklığında gıda, temizlik, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını 
karşılamaları için alışveriş kartı verilmesi projesi kapsamın-
da 1500 mülteci aileye 650 ile 1000 TL arasında (ailelerin 
nüfuslarına göre) nakdi yardım kartı dağıtılmıştır. Mini 
Buzdolabı Dağıtımı Projesi kapsamında 1000 ihtiyaç sahibi 
aileye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün desteği ile mini 
buzdolabı dağıtılmıştır.

girişiMcilik ve Beceri geliştirMe yOluyla 

geçiM kaynaklarına erişiMin  

güçlenDirilMeSi PrOjeSi (2017)

Mültecilere yönelik gerçekleştirilen projede 13 kişiye KOS-
GEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve 10 kişiye CV Ha-
zırlama Eğitimi ve 10 kişiye çalışma izinleri ve istihdamın 
sağlanması konusunda eğitimler verildi. 

yerel Halk ve Suriyeli göçMenler geçici iş 

karşılığı nakit yarDıMı PrOjeSi (2017-2018) 

İlçedeki Suriyeliler ve yerel halkın istihdamına katkı sağlamak 
ve geçim kaynağını iyileştirmek amacıyla proje kapsamında 
ilk etapta ilçedeki 100 Türk ve 100 Suriyelinin 5,5 aylık süre 
ile istihdamı sağlanmıştır. İkinci etapta ilçedeki 100 Türk ve 
100 Suriyelinin istihdamı 4 aylık süre ile sağlanmaktadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile dezavantajlı kesimler ola-
rak ifade edilen kadın, çocuk, yaşlı, yoksul, işsiz ve gençlere 
yönelik hizmetler yanında geçici koruma statüsündeki tüm 
sığınmacılara yönelik hizmetler adalet ve eşitlik ilkelerini te-
mel alan misyonla devam etmektedir.
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İBB Zabıta Verileri Açıklandı 
Valilik Makamının talimatları doğrultusunda; İBB Zabıta 
Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından dilenen-di-
lendirilen Suriyeli dilencilere yönelik son üç ayda Çocuk 
Şube Müdürlüğü ve Fatih ve Beyoğlu İlçe Emniyet Mü-
dürlükleri ile gerçekleştirilen ortak çalışmalarda; 80 eriş-
kin, 59 çocuk olmak üzere toplam 139 kişi toplandı. Ço-
cukların 9’u Pendik Sevk Merkezine sevk edilirken 131 
Suriyelinin aile bütünlüğü sağlanamadı.

“Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki 
Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının İhtiyaç 
Analizi” Raporu Yayınlandı
UN Women’ın Sığınmacılar ve Göç-
menlerle Dayanışma Derneği işbirli-
ğiyle, mülteci kadın ve kız çocukları-
nın mevcut ihtiyaçlarını, hizmetlere 
erişimde yaşadıkları sıkıntıları ve ge-
liştirilmesi gereken alanları belirle-
mek amacıyla yürüttüğü araştırma 
raporu yayınlandı.

Araştırmaya göre Suriyeli kadınlar 
sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
memnunlar. Kadınların yüzde 86’sı 
yaşadıkları şehirlerde ücretsiz sağlık 
hizmetlerine erişebildiklerini ifade 
ediyor. Dil engeli ise diğer hak ve hiz-
metlere erişimde en önemli sorunu 
teşkil ediyor. Türkiye’deki Suriyeliler 

devlet desteği ile ücretsiz sağlanan 
Türkçe kurslarına kaydolma hakkı-
na sahipler ancak Suriyeli kadınların 
yüzde 70’i hiç Türkçe bilmiyor.

Araştırma kapsamında ele alınan bir 
diğer önemli husus ise barınma koşul-
ları olarak karşımıza çıkıyor. Görüşü-
len kadınların yüzde 36’sı yaşadıkları 
evleri kötü ya da çok kötü, yüzde 62’si 
yaşanılabilir (kabul edilebilir) ve yal-
nızca yüzde 2,2’si çok iyi durumda ola-
rak niteliyor. Kadınların yüzde 17’den 
fazlası hiç güneş ışığı ve hava almayan 
bodrum katları ya da gecekondularda 
yaşadıklarını belirtiyorlar. Barınma 
koşullarındaki sorunlara rağmen, Su-

riyeli kadınların yüzde 87’si evlerinde 
ve yüzde 73’ü mahallelerinde kendile-
rini güvende hissettiklerini ifade edi-
yorlar. Görüşülen kadınların yalnızca 
yüzde 15’i gelir getiren işlerde çalışı-
yor. Dul olanların neredeyse yarısı, 
boşanmış kadınların yüzde 36’sı ve 
bekar/evlenmemiş kadınların yüzde 
32’si aylık yaklaşık 700 TL’nin altında 
bir gelir ile yaşıyor.

Suriyeli kadın ve kız çocuklarının 
günlük hayatlarında kötü davranışlar 
ve ayrımcılığa maruz kalmalarına rağ-
men yüzde 73’lük bir kısmı şiddet ya 
da taciz konularında nereden destek 
alabileceklerini bilmiyorlar. Kadınla-
rın yüzde 11’i halihazırda çocuklarıyla 
alakalı sorunlar yaşamış olmalarına 
rağmen yüzde 74’ü çocuklarıyla ala-
kalı durumlarda nereden destek ala-
caklarını bilmiyor. Suriyeli kadınla-
rın yarıdan fazlası ise ücretsiz hukuki 
danışmanlık, psiko-sosyal destek ve 
çocuk bakım hizmeti alabileceklerini 
bilmiyor. 

Türkçe ve İngilizce yayınlanan araş-
tırma raporuna aşağıdaki link üzerin-
den erişim sağlayabilirsiniz:

http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/08/needs-assessment-of-syrian-women-and-girls-un-

der-temporary-protection-status-in-turkey
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İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortak girişimi olan “Act-
Human Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin ilk sosyal öneriler ve politikalar kitapçığı yayınlandı. Araştırma kapsamında 
2017 yılı itibarıyla düzenlenen çalıştay ve toplantılarla Türkiye’deki Suriyelilerin Türk ekonomisine katkısı araştırıldı. 
Suriye Ekonomi Forumu’nun da desteği ile hazırlanan “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler İçin Potansiyel İyileş-
tirme Alanları” isimli kitapçıkta “Suriye Krizi ve Türkiye’de Suriyeli Girişimciliği” ve “Potansiyel İyileştirme Alanları” 
ile hukuki ve finansal mevzuata dair 11 iyileştirme alanıyla ilgili bilgilere yer veriliyor. 

Rapora aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:

“Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler 
İçin Potansiyel İyileştirme Alanları” 
Kitapçığı Yayınlandı 

http://ingev.org/raporlar/Suriyeliler_tarafindan_kurulan_Sirketler_ıcin_Potansiyel_ıyilestirme_alanlari.pdf

 
 

 

SURİYELİLER TARAFINDAN KURULAN ŞİRKETLER İÇİN 
POTANSİYEL İYİLEŞTİRME ALANLARI  
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SOSYAL ÖNERİLER VE POLİTİKALAR KİTAPÇIĞI 
 

SOCIAL RECOMMENDATIONS AND POLICIES BOOKLET 
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“Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli 
Dayanışmaya Doğru” Raporu Yayınlandı
Avrupa Parlamentosu Türkiye Genel Sekteri Laura Batalla Adam ve Penn State Harrisburg Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Juliette Tolay tarafından hazırlanan “Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Dayanışmaya Doğ-
ru” isimli rapor Atlantik Konseyi tarafından yayınlandı. 

Türkiye’nin 2011’den bu yana Suriyeli mültecilere yaklaşımını belirleyen politikaları, aktörleri ve konuları ele 
alan raporun tamamına aşağıdaki adres üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/toward-long-term-solidarity-with-syrian-refugees-turkey-s-

policy-response-and-challenges 

Laura Batalla & Juliette Tolay

Toward Long-Term 
Solidarity with Syrian 
Refugees? Turkey’s Policy 
Response and Challenges


