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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 dokuzuncu
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 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.
Genel Yayın Yönetmeni | M. Cemil Arslan
Editör | Burcuhan Şener
Katkı Sağlayanlar
Merve Ağca
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Özge Sivrikaya
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Belediyeler RESLOG Projesi Kapsamında
Afetlere Karşı Rezilyanslarını Ölçtü
Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) çerçevesinde
düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç
Buluşmaları”nın altıncısı, 25 Șubat
2020 tarihinde Marmara Belediyeler
Birliği (MBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi MBB Proje
Koordinatörü Merve Ağca ve RESLOG Ulusal Proje Koordinatörü Gül
Tuçaltan’ın açılış konuşmalarıyla
başlayan programda UN-Habitat
Risk Yönetimi ve Kentsel Rezilyans
Programları kurucusu ve ilk yöneticisi Daniel Lewis, belediyeler ile bir
araya geldi.

Rezilyans, Belediyeciliğin Her
Alanına Yayılması Gereken
Bir Yaklaşım Olarak Aktarıldı

yans profil oluşturma ve mevcut imkanlarla çözüm geliştirmeye yönelik
grup çalışması gerçekleştirildi.

Tüm gün süren programda belediyelere rezilyans kavramı, kavramın
ortaya çıkışı, evrimi ve afet/risk durumlarında uygulanabilirliğine ilişkin süreçler hakkında bilgi verildi.
Konuyla ilgili uluslararası gündemi
belirleyen gelişmeler ve yenilikçi
yöntemler paylaşıldı. Öğleden sonraki oturumdaysa, katılımcılarla birlikte bilgisayar ortamında, ilk kez
RESLOG kapsamında Türkçeleştirilen Birleşmiş Milletler Afet Riski
Azaltma Örgütü (UNDRR) rezilyans
karnesi yazılımı kullanılarak rezil-

Daniel Lewis’in RESLOG Projesi Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi yayınlarından biri olarak hazırladığı “Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi
ve Uygulanabilirliği - Bir Kentsel Rezilyans Kılavuzu” kitabının da tanıtıldığı toplantı, rezilyans profilleme
çalışmasını kolaylaştırabilecek diğer
araçların sunulmasıyla sonlandı.
RESLOG yayınlarına İngilizce ve
Türkçe olarak ulaşmak için:
http://www.reslogproject.org/yayinlar/
http://www.reslogproject.org/en/publications/
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“Bir Yerde Savaş Varsa Orada Ölen
Yalnızca Çocuklar Değildir;
Vicdandır, Merhamettir,
Sevgidir, Empatidir, Hayallerdir”
Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Çocuk Şurası’nda Suriyeli iki öğrenci “Savaşın Çocukları: Türkiye’deki Göçmen Çocukların Sosyalleşme Süreci” başlıklı
sunum yaptı. Konuşmalarında savaşın ve göçün zorluklarına değinen çocuklardan Esra Ali, “Biz savaşın çocuklarıyız.
Ülkemizdeki savaştan dolayı bilmediğimiz yerlere savrulan
ve hayata tutunmaya çalışan çocuklarız. Yaklaşık yedi yıldır
sekiz kardeşim, annem, babam ve ben Türkiye’de yaşıyoruz.
Suriye’deyken her çocuk gibi benim de mutlu bir hayatım
vardı. Oyunlar oynadığım sokağım, her gün hayallerim için
gittiğim bir okulum vardı ama bu fazla sürmedi. Bir sabah
her şeyden habersiz yine arkadaşlarımla oyun oynayacağımı
hayal ederken gözlerimi silah ve bomba sesleriyle açtım. O
anda aklıma gelen tek soru daha dün her şey yolundayken
bugün neden bunların olduğuydu. Nereye gideceğimizi bilemiyorduk. Türkiye bize kucak açtı ve İstanbul’a geldik.
Kalacak bir yer bulmak, maddi olarak ihtiyaçlarımızı giderebilmek için ben de çalıştım. Dilini bilmediğim, öğretmenlerini ve derslerini bilmediğim bir okulda eğitim göreceğim
için endişeliydim. Hiçbir zaman arkadaşım olmayacağından
korkuyordum ama sandığım gibi olmadı. Çok sıcakkanlı arkadaşlarım oldu. Ben onları sevdim onlar da beni sevdi. Zamanla Türk arkadaşlarımla vakit geçirerek ve Türkçe kitaplar okuyarak Türkçemi ilerletmeye çalıştım. Artık dersleri
anlıyordum. Her şey yoluna giriyordu artık.” dedi.
Çocuk Şurası’nda konuşan diğer Suriyeli öğrenci Lemya Mustafa, “Sekiz kardeşim, annem ve babam, akraba-

larımız, komşularımız ve sevdiklerimizle birlikte kendi
ülkemizde mutlu bir şekilde yaşıyorduk ta ki savaş bizi
savurana dek. Suriye’deyken savaş başlamadan önce, her
çocuk gibi sıradan bir hayatım vardı. Şehrimize düşen
bomba sesleriyle, yıkılan evlerle, gözyaşları içerisinde
ağlayan kadınlarla ve çocuklarla, ailesini nasıl koruyabileceğini düşünen babalarla Halep artık yaşanmayacak
bir hale gelmişti. Ve ben de altı yaşında bir çocuk olarak
ne olup bittiğini anlayamıyordum, sadece korkuyordum.
Hafızama kazınan ve unutamayacağım anlardan biri sınırda yaşadıklarımızdı. Yaşlı annelerini, hasta babalarını,
eşlerini, çocuklarını sırtında taşıyan insanlar; üzeri çamur
olmuş, kıyafetleri yırtılmış perişan görünen annem ve
kardeşlerim. O sınırdan geçebilirsek eğer bizim için yepyeni bir hayat başlayacaktı. O sınır, Türkiye’ye açılan o
kapı bizim hayatta kalmamız, bir arada yaşamaya devam
etmemiz için bir umut kapısıydı. Sekiz yıldır Türkiye’de
yaşıyorum. Buraya geldiğimde altı yaşındaydım. Aslında
vatanımla ilgili anılarım biraz parça parça kopuk kopuk.
Oradaki evimizi, eşyalarımızı, odamı, sahip olduğum şeyleri silüet şeklinde hatırlıyorum. Ve hep şunu umut ediyorum. ‘’Bir gün bizim topraklarımıza da barış gelecek ve
biz o barış dolu ortamda yaşayabileceğiz.” dedi.
Mustafa ve Ali sunumlarını, “Bir yerde savaş varsa orada
ölen yalnızca çocuklar değildir; vicdandır, merhamettir,
sevgidir, empatidir, hayallerdir.” diyerek sonlandırdı.

Haberin tamamına http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/19098/suriyeli-cocuklardan-buyuklerine-ders-niteliginde-sozler.aspx
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Çanakkale Belediyesi Göç Projesi
Kapsamında Osnabrück’i Ziyaret Etti
Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarından
oluşan bir heyet, “Göçün Kadın, Çocuk ve Yerele Etkileri” başlıklı proje
kapsamında 16-21 Aralık 2019 tarihleri arasında belediyenin kardeş
şehri Almanya’nın Osnabrück şehrini

ziyaret etti. Heyetin, Osnabrück Belediye Başkanı Wolfgang Griesert ile
de bir araya geldiği gezide iki belediyenin dezavantajlı gruplara yönelik
yaptıkları çalışmalarla ilgili karşılıklı
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Gezi kapsamında çocuk, genç,

aile, iklim ve çevre konuları üzerine
çalışmalar yapan Schinkel Konut Ofisi, göçmenlere yönelik dil ve mesleki
eğitim veren Göçmen Yetkili Merkezi
ve kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Kadın Dayanışma Merkezi
ziyaret edildi.

Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2437-proje-heyeti-osnabruck-notlarini-baskan-gokhan-ile-paylasti
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2409-canakkale-belediyesi-heyeti-proje-calismalari-kapsaminda-osn
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2388-canakkale-belediyesi-heyeti-proje-calismalari-kapsaminda-osn

Esenyurt Belediyesi Bulgaristan’dan
Türkiye’ye Göçü 30. Yılında Andı
Esenyurt Belediyesi, 1989 Bulgar Türklerinin
devlet baskısı sebebiyle Türkiye’ye göçünün 30.
yılı için anma etkinliği düzenledi. Katılımcılar
arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı
Veysel Bal’ın da bulunduğu etkinlik kapsamında, döneme ait fotoğrafların yer aldığı bir fotoğraf sergisi düzenlenip sinevizyon gösterimi
ile panel yapıldı. Program türkü ve ağıtların
okunmasıyla son buldu.
Haberin tamamına
https://www.esenyurt.bel.tr/home/IcerikDetay?haberdetay?projedetay=Bulgaristan%E2%80%99dan_T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_Zorunlu_G%C3%B6%C3%A7%C3%BCn_30.Y%C4%B1l%C4%B1_Esenyurt%E2%80%99ta_An%C4%B1ld%C4%B1&&id=427
üzerinden ulaşabilirsiniz.
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“Moda’nın Mülteci Alman Profesörleri”
Kitabı Kadıköy Belediyesi Kültür
Yayınları’ndan Çıktı
Yazar Hakkı Bilen tarafından kaleme alınan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında
Yahudi soykırımdan kaçıp
Türkiye’ye sığınan Alman
bilim insanlarının hikâyelerinin anlatıldığı “Moda’nın
Mülteci Profesörleri” kitabı
Kadıköy Belediyesi Kültür
Yayınları’ndan çıktı. Moda’ya yerleşen Alman bilim
insanlarının sosyal yaşamlarının resmedildiği kitabı
kitabevlerinden ve internet
satış platformları üzerinden satın alabilirsiniz.

Haberin tamamına
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/modern-turkiyenin-alman-multecileri üzerinden ulaşabilirsiniz.

“Siyaset ve Göç” Kurultayı
Maltepe’de Düzenlendi
Maltepe Belediyesi, Sosyal Demokrat
Halk Dernekleri Federasyonu Avrupa
(HDF) ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) işbirliği ile düzenlenen “Siyaset
ve Göç” konulu kurultaya ev sahipliği
yaptı. Türklerin Avrupa’ya göçünü ve
Türk göçmenlerin yurtdışında karşılaştıkları sorunları ele alan kurultayın
açılış konuşmalarından birini Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı. Konuşmasında Kılıç, “Ben ısrarla ve inatla
bu toplantıların önümüzdeki yıllarda
da sadece Maltepe’de değil, Türkiye’nin
değişik ilçe ve illerinde, özellikle göç
veren illerde de yapılması gerektiğini
vurguluyorum.” diyerek sorunların çözüldüğü bir Türkiye ve Avrupa hayal
ettiğini belirtti.
Haberin tamamına
https://www.maltepe.bel.tr/guncel/haberler/sosyal-demokratlar-maltepe-de-goc-kurultayi-nda-bulustu
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Mübadelenin 97.Yılı Mudanya’da Anıldı
Mudanya Belediyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı Temsilciliği
ile 1923 Zorunlu Nüfus Mübadelesinin 97. yılında anma
etkinlikleri düzenledi. Etkinlik kapsamında göç yolu üzerinde hayatını kaybedenler anısına denize karanfil bırakıldı. Ayrıca, etkinlikte, Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen’in
göç ve mübadeleyi konu alan belgesel filmi “Aynı Evin
Çocukları” gösterilip Çatalca Belediyesinin “Bir Sandık
Bir Emanet” ekibinin “Babaannemin Hikayesi” adlı tiyatro
gösterisi sergilendi. Etkinlikte konuşma yapan Mudanya
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Acı mübadele günlerinde ve sonrasında yerleştikleri vatan toprağımızda biz
torunlarına sahip çıkan, kültürümüzü yaşatan dedelerimizin, ninelerimizin önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum.” diyerek mübadil kültürünü yaşatmak için çalışmalar
yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
Haberin tamamına
https://www.mudanya.bel.tr/Haberler/1720/mubadelenin-97-yilinda-goc-yollarinda-yasamini-yitirenlermudanya--da-anildi.html üzerinden ulaşabilirsiniz.

Göç Temalı “Tutulma” Sergisi Nilüfer
Belediyesi Ev Sahipliğinde Sergilendi
Nilüfer Belediyesi, Nurhan Yeşil’in göç sırasında hayatını kaybedenleri konu edinen eserlerinin sergilendiği “Tutulma” adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Çalışmalarıyla ilgili olarak ressam Yeşil, “Çalışmalarımı, daire şeklindeki tuvallere
yaptım. Çünkü daire tuvaller evrensel bir anlam taşıyor. Güncel bir konu olan göçü ele aldım. Her toplum, travmalar
yaşar. Biz de göç konusunda travmalar yaşıyoruz. Empati kurmaktan bile korkuyoruz. Yerini yurdunu terk etmek
zorunda kalan, her şeye sıfırdan başlamak isteyen, göç eden insanların görünmezliğidir göstermek istediğim.” dedi.
Haberin tamamına http://www.nilufer.bel.tr/haber-6571-goc_trajedisi_bu_sergide#PopupGoster[popup]/0/
üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Filistinli Mülteci Gençler
Zeytinburnu’nda Konser Verdi
Filistin ve Lübnan’daki mülteci kamplarında Al-Kamandjati Derneği vasıtasıyla müzik eğitimi alan Filistinli
gençler, Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde ve Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle düzenlenen etkinlikte konser verdi. Konserin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bu gibi çalışmaların
mülteci kamplarında hayatın devam ettiğini göstermesi açısından değerli olduğunu vurgulayarak “Bu proje
belki de bu çocukların hayata tutunma çabası aslında. Dolayısıyla son derece anlamlı.” dedi.
Haberin tamamına http://www.zeytinburnu.istanbul/Haberler/Filistinli-gencler-kardeslik-ezgileri-seslendirdi
üzerinden ulaşabilirsiniz.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı
Verileri Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının, Valilik Makamının talimatları doğrultusunda Suriyeli dilencilere yönelik 2019 yılında yapılan son 3 aylık
çalışmaları kapsamında 313 erişkin ve 330 çocuk olmak üzere toplam 643 kişi (mükerrer) toplandı. Yetişkinler dilencilik yapmamaları konusunda uyarıldı, kimliği olanlara
Kabahatlar Kanunu’na göre yaptırım uygulandı.
Ayrıca, sokakta kaldığı tespit edilen ve yabancı uyruklu oldukları anlaşılan 303 erkek
ve 18 kadın, bulundukları yerlerden alınarak İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından
barınma tesisine götürüldü.
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Göç ve Mültecilik Konularında BM Küresel
Mutabakatları Nasıl Ortaya Çıktı?
Merve Ağca Kocakoç – Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı

2013 ve 2016 yıllarında düzenlenen
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Uluslararası Göç ve Kalkınma
Üst Düzey Diyalog Toplantıları,
2007 yılında başlatılan Küresel Göç
ve Kalkınma Forumu ve New York
Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonunun da sürece katkılarıyla1 Küresel Göç Mutabakatı2 ve Mültecilere
İlişkin Küresel Mutabakat3 şeklinde
iki farklı metin ortaya çıkmıştır. 19
Eylül 2016 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen New
York Deklerasyonu uluslararası koruma rejimi ve sorumluluk paylaşımı konusunda işbirliğinin önemine
vurgu yaparken Küresel Göç Mutabakatı ve Mültecilere İlişkin Küresel
Mutabakat belgeleri ile ‘göçmen’ ve
‘mülteci’ kavramları arasındaki ayrım ön plana çıkarılmıştır.
10 Aralık 2018 tarihinde Fas’ın
Marakeş şehrinde düzenlenen toplantıda aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 164 ülke Küresel Göç
Mutabakat’ını imzalamış, 19 Aralık
2018’de düzenlenen BM Genel Kurulu toplantısında ise söz konusu
Mutabakat 152 ülke tarafından resmen kabul edilmiştir. Küresel Göç
Mutabakatı, göç konusunda uluslararası bir anlaşma olmamakla birlikte yasal bir bağlayıcılığa da sahip
değildir. Diğer yandan hükümetler
ve diğer paydaşların da katıldığı müzakerelerle birlikte yaklaşık 2 yıllık
bir hazırlık süreci sonrasında orta-

Kaynak: Raad Adayleh/Associated Press/The New York Times

ya çıkan mutabakat Türkiye’nin göç
yönetimi alanındaki çalışmalarını
ve uluslararası boyuttaki işbirliğini
destekleyici bir belge olması bakımından önem taşımaktadır4. BM üye
devletleri nezdinde de mülteci hakları için ortak bir inisiyatifle eyleme
geçilmesi konusunda ilk defa anlaşma içinde olunması açısından da tarihi bir önem taşımaktadır.
Türkiye’nin de katıldığı konferansta devlet ve hükümet başkanları
ile üst düzey temsilciler bir araya
gelerek müzakerelerde bulunmuş
ve evrensel insan hakları ve temel
özgürlüklere dayalı 10 temel ilkeyi
içeren belge üzerinde mutabık kalmışlardır. Küresel Göç Mutabakatı ile mültecilere ev sahipliği yapan

ülkelerin yükünün hafifletilmesi ve
mültecilerin desteklenmesi noktasında güçlendirici mekanizmaların
oluşturulması
hedeflenmektedir5.
Mutabakata varılan hususlardan biri
de göçe kaynaklık eden ülkeler ile
hedef ve transit ülkeler arasındaki
işbirliğinin zorunluluğu ve önemi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Mutabakat kapsamında mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi süreçlerinin kolaylaştırılması
ve ülkelerine geri dönüşleri noktasında şartların iyileştirilmesi gibi
hükümlerin uluslararası düzeyde
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda göç yönetimine ilişkin
23 hedef belirlenmiştir. Belge, yasal
bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte,
içerdiği taahhütler itibarıyla büyük

1 BM Mülteci Örgütü UNHCR’dan mülteci mutabakatını kaleme almasını istemiştir.
2 https://www.iom.int/global-compact-migration
3 https://www.unhcr.org/5b3295167.pdf
4 https://www.goc.gov.tr/kuresel-goc-mutabakati-hakkinda-basin-aciklamasi
5 Gayriresmi Türkçe çeviri için: https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/files/k%c3%bcresel%20g%c3%b6%c3%a7%20mutabakat%c4%b1.pdf
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resel Mutabakat hakkında yaptığı
açıklamada mutabakatı “mültecilerin sorunlarına kapsamlı bir çözüm
bulmada önemli bir küresel adım”
olarak değerlendirmiş ve bir an önce
uygulamaya geçilmesi gerektiğini
belirtirken adil yük ve sorumluluk
paylaşımına vurgu yapmıştır7. Bununla birlikte sorumluluk ve yük
paylaşımı bağlamında hali hazırda
ev sahibi ülkelerin desteklenmesiyle
ilgili istenen düzeye ulaşılamamıştır.

Kaynak: Trend News Agency

önem arz etmektedir. 2030 Küresel
Gündem’in 10.7 hedefi ile uygun bir
şekilde formüle edilen Küresel Göç
Mutabakatı, uluslararası topluma
göç konusunda sorumluluklar yüklemektedir.
Avrupa Parlamentosu’nda Küresel Göç Mutabakatı ile ilgili yapılan
görüşmeler sırasında Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz
Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, AB’nin Dışişleri
ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon
Başkan Yardımcısı adına yaptığı
konuşmada6 göç olgusunun hiçbir
ülke tarafından tek başına yönetilemeyeceğini ifade etmiş ve uluslararası toplumun konuyla ilgili ortak
sorumluluğunun altını çizmiştir.
Göç konusunda ikili, bölgesel ve küresel işbirliklerinin Avrupa Konseyi
tarafından destekleneceğini belirten
Stylianides hukuken bağlayıcılığı
olmayan Mutabakatı ülkelerin kendi göç politikalarını oluştururken
faydalanabilecekleri bir rehber ola-

rak nitelendirmiştir. Küresel Göç
Mutabakatı, göçün çok boyutlu bir
gerçeklik olarak sadece bir hükümet
ya da tek bir sektörün sorumluluğu altında yürütülebilecek bir olgu
olmadığı ve ilişkili olan tüm paydaşları içine alarak hükümetler ve
toplumun tüm kesimleri nezdinde
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması
gereken bir olgu olduğu anlayışını
benimsemektedir.
New York Deklarasyonu sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda
ortaya çıkan bir diğer belge olan
Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat metninde ise zorunlu göç, toplu
göç, yerinden edilme gibi konulara
ve mültecilik nezdindeki hedeflere
yer verilmektedir. 2018 yılı Aralık
ayında BM kapsamında 181 ülke tarafından onaylanan Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat çerçevesinde
takip sistemlerinin oluşturularak
ülkelerin gelişim süreçlerinin izlenmesi hedefler arasında yer almaktadır. T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu Mültecilere İlişkin Kü-

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
ve İsviçre hükümeti ev sahipliğinde 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde
Cenevre’de gerçekleştirilen Küresel
Mülteci Forumu, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın ilk somut
çıktılarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Forum, Kosta Rika,
Etiyopya, Almanya, Pakistan ve Türkiye’nin eş başkanlığında toplanan
ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatın uygulamaya konulmasıyla ilgili olarak bakanlık seviyesinde
düzenlenen ilk toplantı olma niteliği
taşımaktadır. Üye ülke temsilcileri,
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası ve insani yardım kuruluşlarından temsilcilerin
de aralarında bulunduğu yaklaşık
3 bin delegenin katıldığı Forumun
ardından BM tarafından yapılan
açıklamada ise dünya genelinde sayıları 25.9 milyonu aşan mülteciler
için Dünya Bankası ve özel sektör
tarafından verilen taahhütlerin toplamda 7.7 milyar doları aştığı ifade
edilmiştir.

6 https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/kuresel-goc-mutabakati-ile-ilgili-olarak-avrupa-parlamentosunda-yapilan-gorusmeler
7 https://www.trtturk.com.tr/haber/turkiye/cavusoglundan-kuresel-multeci-mutabakati-mesaji_1504
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KÜLTÜRLERARASI ŞEHİRLER AĞI
(INTERCULTURAL CITIES)
Günümüz kentlerinin belki de en
belirleyici özelliklerinden biri toplumsal dokularının farklı etnik, dini,
ekonomik gruplardan gelen bireylerden oluşuyor olması. Sürekli artan
göçmen sayısını dikkate aldığımızda
toplumsal çeşitliliğin kentlerin karakterini belirlemeye devam edeceğini söylemek mümkün. Bu çeşitliliğe kimi zaman toplumsal hayata ve
toplum huzuruna bir tehdit olarak
algılandığı için tepkiyle yaklaşılırken konu üzerine yapılan çalışmalar çeşitliliğin aslında toplulukların
yaratıcılıklarını ve kapasitelerini
beslediğini gösteriyor. Bu noktada,
Avrupa Konseyi (The Council of
Europe) çeşitliliğin topluluklar üzerindeki olumlu etkilerinden yola çıkarak kentlerin toplumsal çeşitliliği
yönetebilme süreçlerine destek olmak amacıyla 2008 yılında Kültürlerarası Şehirler Ağı’nı (Intercultural
Cities - ICC) kurmuş. Hâlihazırda
dünyanın farklı ülkelerinden 126
kentin üye olduğu ağ, yerel otoriteleri politika ve stratejilerini kültürler arası bir perspektifle oluşturmaları konusunda destekliyor. Peki ağ
bunu nasıl yapıyor? Bu sorunun cevabını aşağıda size sunuyoruz.
• ICC, yerel otoritelerin ekonomik
gelişme, şehir planlama, kentsel
dönüşüm, güvenlik gibi konularda
bütüncül ve kültürlerarası perspektifle oluşturulmuş politika üretmeleri için analiz araçları geliştirmiş.
Bu araçlardan biri ICC tarafından
hazırlanan ve kentlerin profillerini
kültürlerarası perspektif üzerinden
oluşturulmasına olanak sağlayan
ICC Kültürlerarası Şehir Endeksi.
Ayrıca ağ, kent profillemeleri oluş-

turulduktan sonra kentlere geliştirebilecekleri alanlarla ilgili öneriler
sunup kültürlerarası perspektife
dayalı strateji geliştirebilmeleri için
çeşitli rehberler, el kılavuzu gibi çıktılar sağlıyor.
• Ağ, kentlerin yaptıkları uygulamaları analiz ediyor ve iyi örnekleri
diğer kentlere de ilham olması için
üyeleriyle paylaşıyor.
• Yerel otoritelerin karşılıklı deneyim ve bilgilerini paylaşımında bulunabilmeleri ve iş birliği fırsatı bulabilmeleri için platform sağlıyor.
Ağa Üyelik Hakkında
Ağa katılmak için kentlerden öncelikle Kültürlerarası Şehir Endeksi
soru formunu doldurmaları bekleniyor. Bunun sonucunda ilgili kentin
politika durumu değerlendiriliyor.
İki taraf da bu sürecin devam etmesi konusunda istekliyse, üye olmak isteyen kent üyelik için niyet

beyannamesini ve ardından finansal anlaşmayı imzalıyor. Bu sürecin
sonrasında uzmanlar endeks sonuçlarını doğrulamak için kente gelip
inceleme yapıyorlar. Bu ziyaretin
çıktısı olarak yeni üye kentin daha
sonra yapacağı çalışmaların temelini
oluşturacak olan kültürlerarası profili oluşturuluyor.
Ağa Üyelik Ücreti: Ağ, kentlerden
üyelik için yıllık 5000 Euro talep etmektedir.
ICC ile ilgili daha detaylı bilgiye
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities
üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
ICC ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden
takip edebilirsiniz.
Twitter: @ICCities
Facebook: Intercultural Cities /
Cités interculturelles
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