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Editörden…
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda
bulunan 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 yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik
faaliyetlerde bulunulması 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 beşinci sayısını 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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MBB Dünyanın En Büyük Göç
Konferansında Yerel Yönetimlerin
Göç Çalışmalarını Anlattı
1996 yılından itibaren her yıl aralıksız ve düzenli olarak farklı ülkelerde gerçekleştirilen, 70’ten
fazla ülkenin ve tüm kıtaların temsil edildiği, her yıl 800’e yakın göç uzmanının katıldığı Uluslararası Metropolis Konferansı 29 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında Avusturalya’nın Sidney
şehrinde gerçekleştirildi.

Göç ve nüfus çeşitlilikleri alanında dünyanın en geniş ağına
sahip olan Uluslararası Metropolis Konferansı kapsamında
Marmara Belediyeler Birliği ve
Türk Alman Üniversitesi işbirliğinde “Global Compact on
Refugees” (Küresel Mülteci Mu-

tabakatı) ve yerel yönetimler ekseninde bir oturum düzenlendi.
Merkezi,

Kanada’daki

Ot-

towa-Carleton Üniversitesi’nde

olan ve Amsterdam, Seul ve Manila’da sekretaryaları bulunan

Metropolis, araştırmalar yoluy-

la politika geliştirmek ve göçün
etkilerini yönetecek kurumlara
destek sağlamayı amaçlayan
konferansta Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
ve Göç ve Uyum Araştırmaları
Merkezi -TAGU Müdürü Prof.
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Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye’deki göçmen ve mültecilerin
durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, “Suriyeliler Barometresi” çalışması kapsamında edinilen istatistikler ve
sayılarla Türkiye’nin yürüttüğü
Suriye politikasının toplumsal
ve ekonomik boyutlarını ele
aldı. Türkiye’nin 2011’den sonra
yaşanan krizde çok özel bir yeri
bulunduğuna değinen Prof. Dr.
M. Murat Erdoğan, Türkiye’nin
6.5 milyon Suriyelinin yarısından fazlasına, yani 3.5 milyona
tek başına ev sahipliği yapan
ülke olarak ortaya koyduğu
olağanüstü çabanın önemine
vurgu yaptı. Türkiye’de doğan
Suriyeli bebek sayısının 325 bini
aştığından ve günde ortalama
305 yeni Suriyeli bebeğin daha
Türkiye’de dünyaya geldiğinden bahseden Erdoğan, Türkiye’deki göçmen ve mültecilere
ilişkin verileri paylaşarak yasal
arka plana değindi.
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malarını aktaran Burcuhan Şener, belediyelerin hem yerleşik

topluma hem de mültecilere en
yakın çalışan kurumlardan biri

olarak süreçteki rollerinin göz

ardı edilmemesi gerektiğine ve

politika geliştirme süreçlerinde
diğer paydaşlarla birlikte yer alAraştırmacılar, akademisyenler,
göç uzmanları, hükümet yet-

kilileri, uluslararası kuruluşlar
ve sivil toplum kuruluşlarının

temsilcilerinin katıldığı konferansta MBB Uluslararası İşbir-

liği Koordinatörü ve Göç Politikaları Merkezi (GPM) Direktörü

Burcuhan Şener, Türkiye’deki

yerel yönetimlerin göçmen ve
mültecilerle

ilgili

yürütmek-

te oldukları çalışmalara ilişkin
sunum yaptı. MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülen

çalışmalarla

birlikte

belediyelerin göçmen ve mülte-

cilerin uyumuna yönelik çalış-

malarının önemine vurgu yap-

tı. Şener, süreç dahilinde hem
uluslararası alandaki iyi uygu-

lamaların hem de Türkiye’de
yaşanan tecrübenin paylaşılmasının gelecek projeksiyonlarının

bütün paydaşların bakış açısı,

bilgi ve deneyimleriyle oluşturulması açısından gerekliliğinin
altını çizdi.

Konferans dahilinde MBB Ge-

nel Sekreteri M. Cemil Arslan
ve MBB Göç Politikaları Merke-

zi (GPM) Direktörü Burcuhan
Şener, Türkiye’deki belediyele-

rin göç çalışmaları konusunda
Avustralya basınının sorularını
yanıtladı.

Ataevi Sosyal Hizmet Merkezlerinde
Suriyeli Kadın ve Çocuklara
Hizmet Veriliyor

Türkiye’de özellikle komşu ül-

kelerdeki iç ve dış politikalarda
yaşanan değişmeler neticesinde
göçmen ve mülteci sayılarında
gözlenen artış Ataşehir ilçesinde
de fark edilmiştir. Hizmet anlayışında sosyal belediyeciliği benimsemiş ve herkese eşit hizmet
götürmeyi hedefleyen Ataşehir
Belediyesi, ilçede ikamet eden
tüm vatandaşlara sosyal gelişimlerini sağlamak için çeşitli
kurslar veriyor. Belediyenin çocuk, genç, kadın, aileye yönelik
sosyal hizmet uygulamalarının
yürütüldüğü birimler olan Ataevi Sosyal Hizmet Merkezlerinde
Ataşehir Halk Eğitim Merkezi
ile yürütülen MEB sertifikalı yetişkin okuma-yazma kurslarının
yanı sıra MEB sertifikalı meslek
edindirme kursları olarak bilgi-

sayar, aşçılık, kuaförlük kursları düzenleniyor. Ataevi Sosyal
Hizmet Merkezleri bünyesinde
ahşap boyama, deri işlemeciliği, el sanatları, iğne oyası, biçki
dikiş, makine nakışı gibi hobi
kursları; anne-çocuk eğitimi,
bilgisayar okur-yazarlığı, kadın
sağlığı eğitimi gibi kişisel gelişim eğitimleri; çocuklara yönelik Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler,
satranç dersleri, Liselere Giriş
Sınavına yönelik ders ve etüt
desteği veriliyor. Önemli gün ve
haftalarda çeşitli etkinlikler, ge-

ziler, tiyatro ve film gösterimleri
düzenleniyor. Ayrıca yetişkin ve
çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti de bulunan Ataevleri, Mustafa Kemal, Ferhatpaşa, Mevlana, Kayışdağı, İnönü
ve Aşık Veysel olmak üzere 6
mahallede hizmet veriyor. Bugüne kadar Ataevi Sosyal Hizmet Merkezlerinde düzenlenen
kurslara 15 Suriye vatandaşı kadın ve çocuk katılarak sertifika
almaya hak kazandı. Göçmen
ve mülteciler hali hazırda sürmekte olan hobi kurslarına devam ediyor.
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Suriyeli Zeynep Emekleyerek Geldiği
Spor Salonundan Yürüyerek Çıktı

Doğuştan yürüme engelli 13
yaşındaki Suriyeli Zeynep
Sido, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 6 ay gördüğü klinik fitness
çalışmaları sonunda yürümeye başladı. Zeynep, emekleyerek geldiği salondan artık kimseye tutunmadan yürüyerek
çıkıyor. Eğitmen Ayşe Aydın,
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kısa sürede bunu başarmanın

sırrını “İlk geldiğinde mutsuz

ve motivasyonu düşüktü. Spor
ayakkabı ve eşofman verip

onun motivasyonunu ve özgüvenini artırdık. Gerisi çorap
söküğü gibi geldi” dedi.

Akşemsettin İlköğretim Okulu

7. sınıfta okuyan 13 yaşındaki

Zeynep Sido, Suriyeli savaş

mağduru bir ailenin çocuğu.
Doğuştan yürüme engelli olan
Zeynep’in sırt ve bacak kaslarında güçsüzlükler ile ayaklarında içe basma problemi
vardı. Elleri ve dizleri üzerinde emekleyen Zeynep, annesi
olmadan ne oturduğu yerden
kalkabiliyor ne ayakta durabiliyor ne de yürüyebiliyordu.
Tuvalet ihtiyacından okula gö-

türülmesine kadar bütün işlerini annesinin yardımıyla gerçekleştiriyordu.

ve üst refleksler zayıftı; sağ

Maddi imkansızlıklar ve ilgisizlik nedeniyle Zeynep, bugüne kadar tam anlamıyla bir
tedavi görmedi. Kızlarının
büyüdükçe artan sıkıntılarına
çare arayan Suriyeli aileye Bağcılar Belediyesi kapılarını açtı.
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Kültür
Merkezi Spor Salonu’na kaydı
yapılan Zeynep, spor eğitmeni
Ayşe Aydın’a teslim edildi.

dı. Biz bunları klinik fitnessle

kolunda his kaybı, sol ve sağ
ayağında içeri basmalar var-

toparladık. Artık destek almadan kimseye tutunmadan yürüyebiliyor”

Emekleyerek geldiği salonda
uygulanan tedavi sonucu yürümeye başlamanın mutlulu-

ğunu yaşayan Zeynep, “Tek
başına evden çıkamıyordum.
Annem bana yardım ediyordu.
Artık tek başıma hareket edebiliyorum. Spor yapıyorum.
Şimdi yeni hedefim koşmayı
başarmak. Koşmayı ve arkadaşlarımla gezmeyi çok istiyorum. Malatya’da öğretmen
ablamın yanına gidip onunla
gezmek istiyorum” dedi.

“6 ay önce buraya annesinin
kolları arasında geldi, oturduğu yerden kalkamıyordu”
Zeynep’e hocadan öte abla şefkatiyle yaklaştığını söyleyen
Ayşe Aydın, tedavi sürecini
şöyle anlattı: “Zeynep, 6 ay
önce buraya annesinin kolları
arasında geldi. Oturduğu yerden kalkamıyordu. Ama en
önemlisi çok mutsuz ve motivasyonu düşüktü. Kendisiyle
konuşmaya çalıştım ama yüzü
bir türlü gülmüyordu. Öncelikli olarak moralini düzeltmemiz gerekiyordu. Kıyafeti
ve ayakkabıları spora uygun
değildi. Kendisine eşofman
ve spor ayakkabı temin ettim.
O andan sonra morali düzeldi motivasyonu yerine geldi.
Salondaki diğer kadınlar da
alkışlarıyla ve sözleriyle ona
destek verdiler. Zeynep özgüvenini de artırınca gerisi çorap
söküğü gibi geldi. Zeynep’e
fizik tedavi uyguluyoruz. Alt
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Kağıthane Belediyesi Sosyal
Koruma Masasında 1011 Mülteciye
Destek Verildi
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Kağıthane Belediyesi bünye-

rınma, beslenme, sağlık gibi

sinde 2011 yılından beri Suri-

minvalde Kağıthane Belediye-

konularda acil yardıma ihti-

yeli göçmen ve mültecilere yö-

si bünyesinde 2018 yılı itiba-

yaçları giderilmeye çalışılırken

nelik çeşitli sosyal yardımlar

rıyla Dünya Yerel Yönetimler

zaman içerisinde eğitim, hu-

ve uyum çalışmaları düzenle-

ve Demokrasi Vakfı (WALD)

kuki koruma, psikolojik danış-

niyor. Suriyelilerin Türkiye’ye

işbirliği ile

manlık, sosyal uyum gibi ko-

gelişlerinin ilk yıllarında ba-

Masası” kurulmuştur. Bu mer-

nular gündeme gelmiştir. Bu

kezde; gıda ve kıyafet gibi yar-

“Sosyal Koruma

dımların yanında hukuki, psikolojik danışmanlık, eğitim,
sağlık ve çeşitli kültür ve sanat
aktivitelerinden faydalanabilme imkânı sunuluyor. 2018 yılının Temmuz ayında kurulan
“Sosyal Koruma Masası”nda
4,5 aylık sürede 1011 mülteciye
destek verildi.

dın Meclisi Eğitimi, Kâğıthane

ginliğin arttığı tespit edilmiş-

Müdürlüğü Personel Eğitimi,

sınırlarında ruhsatsız çalışan

Bu kapsamda Kâğıthane Belediyesi Mentörlük Aktivitesi,
Çocuklar için Folklor Kursu,
Çocuklarla Akran Zorbalığı Etkinlikleri, Sosyal Uyum Kapsamında Kidzania Etkinliği,
Kent Konseyi bünyesinde sağlık taraması, Kent Konseyi Ka-

yerlerinin ruhsatsız ve vergi-

göçmen ve mültecilere; 10532

esnaf açısından haksız rekabet

5000 çanta kırtasiye yardımı

artırdığı, vergi kaybına neden

STK’larla ortaklaşa ev eşyası,

meler üzerinde kontrollerinin

linlik, hijyen kolisi, soba gibi

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Türkçe dil kursları, Kâğıthane

Belediyesi Odak Grup Çalışması yapıldı.

tir. Bu sebeple Kağıthane ilçe
mültecilere ait işyerleri tespit

edilip ruhsatlandırma prosedürlerinde yönlendirmede bu-

Ruhsatlandırma Çalışması

lunuluyor.

Göçmen ve mültecilere ait iş-

2011 yılından itibaren Suriyeli

siz olarak işletilmesinin yerel

adet gıda, 7000 adet giyim,

yarattığı, kayıtsız istihdamı

yapıldı. Ayrıca zaman zaman

olduğu, belediyelerin bu işlet-

buzdolabı, mutfak dolabı, ge-

zorlaştığı ve toplumsal ger-

yardımlar yapılıyor.
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Orhangazi Mülteci İletişim Bürosu
2015 Yılından Beri Faaliyet
Gösteriyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı verilerine göre

3000 geçici koruma altındaki

Suriyeli Bursa’nın Orhangazi
ilçesinde yaşıyor. 2017 yılı iti-

barıyla nüfusu 78 bin olan Or-

hangazi ilçesi, nüfusunun yak-

laşık %4’ü oranında Suriyeli
nüfusa ev sahipliği yapıyor.
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Orhangazi Belediyesi bünyesinde 2015 yılında kurulan

Mülteci İletişim Bürosu vasıtasıyla ilçedeki diğer kamu

ve mültecilere sosyal yardım,
danışmanlık ve tercümanlık
hizmetleri sunuluyor.

kurumları ve sivil toplum ku-

Yapılan hane ziyaretleri ile sa-

risinde Bursa Orhangazi’de

rak durum tespit formlarıyla

den Türkiye’ye gelen göçmen

riler Mülteci İletişim Bürosu

ruluşları ile koordinasyon içe-

hada ihtiyaç tespitleri yapıla-

Suriye, Irak ve diğer ülkeler-

göçmen ve mültecilere ait ve-

bünyesinde toplanarak ihti-

ver vatandaşların destekleri ile

yor. Ramazan aylarında dü-

Bu minvalde okul çağındaki

Halk Sağlığı Toplum Merkezi

da yerel halk ile göçmen ve

yaç analizlerinde kullanılıyor.

çocuklar ikamet adreslerine
göre en yakın eğitim kurumu-

na yönlendirilerek göçmen ve

mülteci çocukların okullaşma
oranlarının artırılmasına yöne-

lik çalışmalarda bulunuluyor.

Aynı zamanda Orhangazi İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ile

işbirliği içerisinde göçmen çocukların okullara kayıt işlemleri gerçekleştirilerek devam
durumları takip ediliyor. Öğre-

tim yılını tamamlayan öğrencilere ise okullaşmayı teşvik için
karne hediyeleri dağıtılıyor.

Sosyal yardım ihtiyaçları, sivil
toplum kuruluşları ve hayırse-

yürütülürken Orhangazi İlçe

zenlenen iftar programlarında

ile birlikte Mülteci İletişim Bü-

mültecilerin bir arada oldukla-

leriyle 0-5 yaş arası çocukların

sı paylaşıma olanak tanınarak

rosunda ve yapılan ev ziyaret-

rı programlarda kültürler ara-

aşılanmalarıyla ilgili çalışma-

ilçe protokolü eşliğinde bilgi

lar yürütülüyor.

Sosyal uyum çalışmaları kap-

samında ise Gençlik ve Spor
Bakanlığı Gençlik Merkezleri
ve Orhangazi Belediyesi bün-

yesinde gerçekleştirilen yaz

spor okullarına göçmen çocuk-

lar da dahil edilerek zaman zaman hayvanat bahçesi vb. kül-

türel gezilerle çocukların bir

arada vakit geçirmelerine ve
bu yolla kültürler arası iletişim

kurmalarına zemin hazırlanı-

paylaşımları gerçekleştiriliyor.

Göçmen ve mülteciler istih-

dam piyasalarına dahil edilmesi ve uyum süreçlerinin
kolaylaştırılması

amacıyla

Halk Eğitim Merkezlerinde-

ki mesleki eğitim programlarına ve BUSMEK kurslarına

yönlendiriliyor. Bu kapsamda
Orhangazi Belediyesi Mülteci İletişim Bürosu bünyesinde
işçi ve işverenlerin taleplerinin

buluşturulmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.
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Göç Kurulunun Yedincisi
Gerçekleştirildi

Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini
belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını
takip etmekle görevli Göç Kurulu, İçişleri Bakanı
Sayın Süleyman Soylu başkanlığında 24 Ocak 2019
Perşembe günü Ankara’da Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde yedinci kez toplandı.

Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı, Göç İdaresi
Genel Müdürü, Adalet Bakan Yardımcısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Sağlık
Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Jandarma

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü, Nüfus
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Güvenlik Komutanı, Afet ve Acil Durum Yöneti-

mi Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkan Yardımcısı, İç Güvenlik Strate-

jileri Dairesi Başkanı, Türk Kızılayı Genel Müdürü,
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili, MSB Lojistik Genel
Müdür Yardımcısı katıldı.
Haberin

tamamına

http://www.goc.gov.

tr/icerik6/goc-kurulunun-yedincisigerceklestirildi_350_359_12004_icerik üzerinden
erişim sağlayabilirsiniz.

Suriyeli Mültecilere İlişkin Yeni
Araştırma Başlıyor
Son günlerde basında ve kamuoyunda alevlenen tartışmalarla bir kez daha Türkiye’nin gündemine oturan Suriyeli mültecilerle ilgili yeni ve önemli bir araştırma projesi hayata geçiyor.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik yerel söylemler ve
politikaları masaya yatırmayı
ve ortaya çıkacak bilimsel veriler ışığında öneriler geliştirmeyi
amaçlayan “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak” başlıklı projenin tanıtımı, Işık Üniversitesi Maslak
Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

versity of Birmingham’dan Prof.

Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Rabia Karakaya Polat’ın British Academy desteğiyle, Uni-

rildi. Tanıtımla birlikte, Haya-

Dr. Vivien Lowndes’la birlikte

yürüteceği ve Türkiye’deki Su-

riyeli mültecilere yönelik yerel

söylem ve politikaları masaya

ken’ fotoğraf sergisi de Maslak
Galeri Işık’ta ziyaretçilere açıldı.
DÖRT FARKLI BÖLGEDE İKİ
YIL SÜRECEK

yatıracak “Türkiye’deki Suriye-

Suriyeli mültecilere ilişkin ye-

Anlamak” araştırma projesinin

litikalarının inceleneceği iki yıl

li Mülteciler: Yerel Yönetimleri
tanıtımı, Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleşti-

ta Destek Derneği’nin yardım
çalışmaları kapsamında temas
ettiği Suriyeli ve Iraklı ailelerin
fotoğraflarından oluşan ‘GeçEr-

rel yönetimlerin söylem ve posürecek araştırmada; ikisi İstanbul, biri Türkiye’nin Suriye

sınırına yakın, bir diğeri ise Batı

illerinde olmak üzere dört ayrı
lokasyonda yerel yönetimlerin
mültecilere yönelik yaklaşımla-

rı ele alınacak. Araştırma kap-
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samında yerel yönetimler, yerel

rin kamu hizmetlerine erişimini

Tanıtımda konuşan Hayata Des-

lerin mülteciler konusunda bir-

elde ettiğine dikkat çeken Polat,

nel Karaosmanoğlu ise, “Dünya

karar alıcılar ve yerel yönetimlikte çalıştığı Sivil Toplum Kuruluşları ile ayrıntılı mülakatlar

gerçekleştirilerek ortaya çıkacak
verilerle durum tespiti yapılacak ve politika önerileri geliştirilecek.

‘İYİ NİYETLİ ÇABALAR
YETMİYOR’

Projenin, içinde Türkiye’nin de

sağlamada çok önemli başarılar
“Ancak birçok belediye de, bu

genelinde evini terk etmek zo-

bilmiyor. Bu bağlamda mülte-

var. Toplam 200 milyon insan

lediyeler, kamu kurumlarının

insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

konuda ne yapması gerektiğini

runda kalan 68.5 milyon insan

cilerle ilgili çalışan STK’lar, be-

ise yaşamını sürdürebilmek için

yerel temsilcilikleri ve yerel

yönetimlerle işbirliği halinde
çalışan uluslararası kuruluşları
yakından inceleyeceğiz.” dedi.

bulunduğu sınırlı sayıdaki ül-

SONUÇLAR

vurabildiği özel bir program

KAMUOYUYLA DA

deden Işık Üniversitesi İktisadi

Yerelde mültecilere yönelik söy-

keden akademisyenlerin baş-

ULUSLARARASI

tarafından desteklendiğini kay-

PAYLAŞILACAK

ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rabia Karakaya

Polat, “Türkiye çok kısa zaman
içinde çok büyük bir mülteci
nüfusuyla karşı karşıya kaldı.
Bütün iyi niyetli çabalara rağ-

men bu durum özellikle yerel
yönetimler üzerinde çok büyük

bir baskı oluşturuyor. Mültecilere yönelik çözümler geliştirme-

ye çalışan yerel yönetimler başta kaynak sıkıntısı olmak üzere

birçok problemle karşı karşıya
kalıyor.” diye konuştu.

‘ÇOK BAŞARILI OLAN

DA VAR, NE YAPACAĞINI
BİLMEYEN DE’

Bazı belediyelerin çeşitli yara-

tıcı yöntemlerle, örneğin Sivil

Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğiyle veya uluslararası fon
kaynaklarına erişerek mültecile-
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tek Derneği Direktörü Sema Ge-

çıktı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, evini terk etmek zorun-

da kalan birisinin eve dönüşü
ortalama 26 yıl alıyor.” dedi.

MÜLTECİ HAYATLARDAN
KESİTLER: GEÇERKEN
SERGİSİ

lemleri tespit etmeyi ve yerel
yönetimler bazında iyi örnekleri
öne çıkararak bazı politika öne-

rileri geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Rabia

Karakaya Polat, “Proje ortağı-

mın çalıştığı Institute for Local
Government

Uzun krizler istisna olmaktan

Studies,

Britan-

ya’nın yerel yönetimler ve kamu

Projenin tanıtımına mültecilerin hayatlarından kesitler su-

nan önemli bir sergi de eşlik

etti. Hayata Destek Derneği’nin

yardım çalışmaları kapsamında
temas ettiği Suriyeli ve Iraklı

ailelerin fotoğraflarından oluşan ‘GeçErken’ fotoğraf sergisi
Maslak Galeri Işık’ta ziyaret-

çilere açıldı. Doğa ya da insan

eliyle meydana gelen afetlerden

yönetimi konusunda önde gelen

etkilenmiş toplulukların temel

elde edeceğimiz bulguları Tür-

ni sağlamak amacı ile kurulmuş

ve İngilizce olarak yayınlayaca-

Hayata Destek Derneği, çalış-

kuruluşlarından biri. Projede

hak ve ihtiyaçlarına erişimleri-

kiye’de ve Britanya’da Türkçe

bir insani yardım kuruluşu olan

ğımız proje raporlarıyla, bilim-

malarını Acil Yardım, Mülteci

sel konferanslarda sunacağımız
tebliğlerle ve uluslararası akademik dergilerde yayınlayacağımız

makalelerle

paylaşmış

olacağız.” diye konuştu.

‘68,5 MİLYON İNSAN EVİNİ
TERK ETMEK ZORUNDA
KALDI’

Destek, Mevsimlik Tarımda Ço-

cuk Koruma ve Sivil Toplumda
Kapasite Geliştirme alanlarında

yürütüyor. Bu kapsamda hayata

destek olurken insanlık, ayrım
gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilke-

leri çerçevesinde çalışmalarını
şekillendiriyor.

Girişimcilik Destek Merkezi
Açılışı Yapıldı
İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), Building Markets ve Habitat
Derneği’nin birlikte yürüttüğü ‘Mülteci Girişimciliğini Destekleme Projesi’ kapsamında, Suriyeli girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve mevcut işletmelerinin kapasitelerini artırmaları için planlanan Girişimcilik Destek Merkezi’nin
açılışı yapıldı.
Girşimcilik Destek Merkezi ile ilgili bilgi notuna https://gallery.
mailchimp.com/a48476a43c21b7dd862ff27ff/files/322118016130-4ba1-b97c-7578060a2c36/%C4%B0NGEV_Business_
Mentors_Project.pdf üzerinden erişim sağlayabilir ve
ilgilileri yönlendirebilirsiniz.

“Yerel Yönetimlerde Göç ve Uyum”
Kitabı Yayınlandı
Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen
Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’nun kitabı yayınlandı.
Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan editörlüğünde yayına hazırlanan kitapta göçmen ve mültecilerle ilgili
uyum politikaları ve iyi uygulama örnekleri Türkiye’deki ve
yurtdışındaki yerel yönetimler nezdinde ele alınıyor.
Kitabın
tamamına
http://www.bagcilar.bel.tr/files/
eKitap/_2019/goc_ve_uyum_sempozyumu/mobile/index.
html#p=1 adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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