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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 kişilerin yazılarıyla birlikte güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Göç Platformu Bültenimizin on birinci 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.

MBB Göç Platformu Online Olarak
Bir Araya Geldi
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen
ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformu 27 Ağustos 2020 Pazartesi günü online olarak gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan
toplantıda MBB Göç Politikaları Merkezi Direktörü Burcuhan
Şener GPM’nin faaliyetleri ve organizasyonel yapısı hakkında
bir sunum yaptı. Ardından Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG-Türkiye) Projesi ve faaliyet adımlarına ilişkin RESLOG
Türkiye Marmara Yerel Yönetimler Danışmanı Ervin Sezgin
proje hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Haluk Erkut proje kapsamında yürütülen “MBB Göç Politikaları Merkezi Stratejik İş
Planı ve Yol Haritası Geliştirme Çalışmaları” hakkında platform
üyelerinin katkılarını almak üzere bilgilendirmede bulundu.

Belediye temsilcileri tarafından, göçmen ve mültecilere yönelik çalışmalarda hak temelli bir yaklaşım benimsenmesinin
önemine vurgu yapılan toplantıda göç konusunun bir olgu
olarak ele alınarak veri temelli bir yaklaşımla çalışmaların
planlanması gerektiğine değinildi. Uzun vadeli sosyal uyum
politikaları geliştirilmesi ve yereldeki ihtiyaçlara yönelik projelerle bu çalışmaların desteklenmesi gerektiği de platform
üyeleri tarafından dile getirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise MBB Göç Politikaları Uzmanı Merve Ağca yürütücülüğünde, belediye temsilcilerinin GPM bünyesindeki mevcut
çalışmalar ve gelecek dönem faaliyetleriyle ilgili platform çalışmalarına ilişkin talep, beklenti ve önerileri alınarak istişare
edildi.

Burcuhan Şener
Göç Politikaları Merkezi Direktörü
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Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları
Online Olarak Devam Ediyor
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) ortağı olduğu Yerel
Yönetişimde Rezilyans (RESLOG Türkiye) Projesi kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlenen Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları serisi her ay online olarak düzenlenmeye devam ediyor.
Kültürlerarası Şehirler: Sosyal Uyumun Aracı
Olarak Kültürlerarası İletişim
Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın yedincisi “Kültürlerarası Şehirler Sosyal Uyumun Aracı
Olarak Kültürlerarası İletişim” başlığıyla 24 Haziran 2020
Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi. Programda
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihal Eminoğlu
bir arada yaşama modelleri hakkında bilgilendirmede bulunarak kültürlerarası iletişimin sosyal uyumun sağlanmasındaki rolü ve önemi üzerinde durdu. Özellikle göçmen ve
mültecilere yönelik nefret söylemi ve doğru bilinen yanlışlarla mücadele konularının ele alındığı etkinlikte konuya
dair temel sorun alanları istişare edildi.

Film İncelemesi: “Misafir”
Prof. Dr. M. Murat Erdoğan - Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) Müdürü

Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım: Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri
“Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın sekizincisi ise
“Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım:
Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri” başlığıyla 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Kıdemli Danışman ve Şehir Plancısı Dr. Umut
Kienast-Duyar yürütücülüğünde gerçekleştirilen programda, göçten etkilenen belediyelerde kamu güvenliği ve halk
sağlığına yönelik önleyici kentsel tasarım ve planlama çözümlerinin rolü ve önemi üzerinde duruldu. Özellikle sağlık ve güvenlik alanlarında risk yaratan faktörler ve ilgili
problemler yaşanmadan önce alınacak tedbirlerin aktarıldığı programda somut çözüm önerileri ve belediyelerin iyi
uygulama örneklerine yer verildi.
Video kaydı:
https://bit.ly/3jcEHrX
Kitap: https://bit.ly/3b2q7R6

Video kaydı:

RESLOG yayınlarına İngilizce ve Türkçe olarak aşağıdaki
linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://bit.ly/32rk9oK

http://www.reslogproject.org/yayinlar/

Kitap: https://bit.ly/2YzHqnt

http://www.reslogproject.org/en/publications/

En dramatik ve hatta tükendiğimiz sahnede “Canın
sıkılırsa gökyüzüne bak, orada seni görecek biri hep
var.” diyerek umudun hikayesini işleyen Andaç Haznedaroğlu, Suriyeli mültecileri ve onun ev sahiplerini işlediği filmine çok “sihirli” ama bir o kadar da “sorunlu”
bir isim yakıştırmış: “Misafir! / The Guest!”
Çok yönlü göç/göçmenlik karakteri olan Türk toplumu, misafirperverliğiyle övünmek ile beklenmeyen
misafirlere yönelik kaygıları arasında gidip gelir. “Ev
sahibi” olmanın bir hiyerarşik üstünlük yarattığına dair
yaygın algı, “sonradan gelenlere” yönelik kuralların belirlenmesi hakkının da ev sahiplerine ait olduğu” kabulü ile şekillenir. Misafirperverliğimizle övünmemiz,
“misafir misafiri, ev sahibi kimseyi istemez.” dememize engel olmaz. Bunun bir adım sonrası ise “misafirsen misafirliğini bileceksin”dir. Yani “misafirin” sihirli
sempatikliği, misafirlik uzayınca uçar, geriye had bildiren “sınırı” kalır. İlginçtir, bu misafirlik hikâyesini bir
başka göç tecrübesinden, Almanya’daki Türklerden biliriz aslında. Kendilerine “misafir işçi” (“gastarbeiter”)
denilenlerin, yerleşik hale geldiklerinde bile kendilerine hala misafir olarak bakılmasının nasıl bir ayrımcılık
ve dışlama olduğunu fark etmeleri çok uzun sürmemiştir. M. Frisch’in “işçi istenmişti, insanlar geldi.” diye
tanımladığı bu tecrübe “misafirlik” kavramının sorununu da bize gösterdi. Misafirliğin sihri hem ev sahibi
hem misafir için hep süresi ile sınırlıdır.

İstanbul’u gözleyen “şaşkın köylüler”, kısa zaman içinde
yeni ev sahipleri olma ve hatta o şehirlerin kimliklerini
belirleyenler olma yoluna girdiler. Bugün bile dünyada benzerine az rastlanan yoğunlukla ülke içinde göç
halindeyiz. Yılda ortalama 3 milyon Türk, başka kentlere göç ediyor ve orada da “ev sahipleri” ile “yeni gelenler” karşılaşıyor. “Nerelisin hemşerim?” ile başlayan
muhabbetler, aslında bu insani hareketliliğin kimlik
arayışını temsil ediyor. Sonradan gelene olan direnç,
aslında herkesi bir “sonradan gelme” geçmişi olduğundan uzaklaştırıyor. Daha iyi bir hayat arayışı, kimlik
inşası süreçlerinin dinamiğini oluşturuyor. Aslında
adına “Türk toplumu” dediğimiz toplum da bu göç
süreçlerinin bir toplamından oluşuyor. Yani gerçekte
bu ülkede herkes göçmen olsa da benzer süreçleri hepimiz yaşamış olsak da ister Hakkâri’den, Mardin’den,
Ağrı’dan ister Selanik’ten, Halep’ten, Kabil’den, Bağdat’tan gelsin, sonradan gelenlere kuşkumuz/kaygımız
hiç bitmiyor.
Mart 2011’den bu yana hemen yanı başımızda Suriye’de bir vahşet yaşanıyor. Yarım milyon insanın ölümüne, milyonlarcasının yaralanmasına, 6-7 milyon
insanın ülkesini terk etmesine, 7-8 milyonun ülkesi
içinde yer değiştirmesine neden olan yakın tarihin en

1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 13 milyon nüfusun yarısından fazlası göçmendi. Sonrasında
Türkiye’nin göç ve göçmenlikle imtihanı hem ülke
sınırları içinde hem de dışında hiç bitmedi. İlk büyük
akın “mübadele” ile gelen Türklerdi. O “kardeş/soydaş”
yüzbinlerle karşılaşma hali “ev sahipleri” için hiç kolay olmadı. Dışarıdan gelen bütün kitlesel göçler sosyal
şoklarıyla birlikte geldi. Gelenler de değişti - hatta kısa
zamanda “yerli” olma “mertebesine” çıktılar - onlara ev
sahipliği yapanlar da değişti. Türkiye, sadece ülke sınırları dışından gelenlerle değil, 50’li yıllardan bu yana
iç göçün farklı etkileri ve dinamikleri ile iç göçü yaşadı
ve kültürel yapısını bu dinamizm üzerine inşa etti. Bir
zamanların Türk sinemasına şekil veren Haydarpaşa’da
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ölümden, şiddetten kurtulacaklardı. Hâlbuki onların
dramı bu sefer başka bir şekil alacak ve çok da istenmediklerini kısa zamanda anlayacakları yeni bir ortamda
çaresizlik ve yoksulluk içindeki hayatlarına tutunma
mücadelesine girişeceklerdi. Aslında ölümden kaçanların zorlukları Suriye sınırında kalmamıştı. Şimdi baş
edilmesi gereken şey, geldikleri toplumda kendilerine
yer açmaktı. Bu görev de onlarındı!

vahim insanlık dramı sadece Suriye’yi değil, komşularını da etkiledi. Suriye ile 911 km sınırı olan Türkiye, milyonlarca Suriyelinin hayatını kurtarmak için
sığındığı ülke oldu. Bu tecrübe, süresi ve sayıları itibari
ile Türkiye’nin daha önce yaşadığı tecrübelere benzemiyordu. 2011’de 58 bin olan mülteci sayısı çok kısa
zamanda 4 milyonu aştı ve Türkiye 2014’ten bu yana
övüneceği mi dövüneceği mi belli olmayan, dünyada
en fazla mülteci barındıran ülke unvanına sahip oldu.
“Misafirliğin” uzaması ve dahası mültecilerin Türkiye’nin her bir tarafına yayılarak Türk toplumuyla iç içe
yaşaması toplumda zalimin zulmüne uğrayana sahip
çıkmak ile endişelenmek arasında duygulara aynı anda
yol açtı. Ama bu sayılar ve süreler sosyal bir şoku da
beraberinde getirdi. Toplumun buna hiçbir reaksiyon
vermemesi, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi zaten beklenemezdi. Yönetmen A. Haznedaroğlu,
tam da buradan hareketle bu sosyal karşılaşmanın taraflarını olabilecek en gerçekçi hali ile hikayeleştirme
ve ilk kez sinemaya taşıma çabasına giriyor.
A. Haznedaroğlu’nun anlatısının en önemli özelliği,
gerçekle yüzleşme çabası. Son derece başarılı biçimde
anlattığı hikâyenin çarpıcı bir eser haline gelmesinde
sayıların içindeki insanları bulması, anlatısını kadınlarla yapmayı tercih etmesi, gerçeklikten kopmamaya
çaba göstermesi, profesyonel oyuncular yerine risk alıp
konunun gerçek aktörlerini filmine yerleştirmesi; devletlerin, siyasetin doğru-yanlışlarına değil, topluma,
bireylere onların duygularına odaklanması ve bütün
drama rağmen umudu içinden koparmamasının çok
etkili olduğu söylenebilir. Suriye’de 2011’den sonra yaşanan on binlerce patlamadan sadece birisi olan hikâye
Halep’in bir küçük sokağında başlıyor. Bir anda annesiz
babasız kalan 8 yaşındaki Lena ve küçük kardeşi, ona
sahip çıkmaya çalışan komşusu Meryem ile çıktıkları
zorlu yolculukta, Türkiye topraklarına ayak basmakla
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Yönetmenin 3 yıl boyunca farklı mekânlarda Suriyeli
mülteciler ile zaman geçirerek hazırladığı bu film, büyük kentlerde mülteci olmanın ne anlama geldiğine ve
Türk toplumunun süreçteki tavrına da ayna tutuyor.
Her zaman her toplumda olduğu gibi farklı, çelişkili
tavırlar burada da kendini gösteriyor. Drama kaynaklık eden, fırsatçı, sömüren Türkler olduğu gibi; sahip
çıkan, fedakârlık eden, mücadele edenler de var. A.
Haznedaroğlu, buradan hareketle, Türk toplumunda
yaşanan şokun da farkına varılmasını sağlıyor. Savaştan kaçıp hayatlarını kurtarmaktan başka bir amaçları
olmayan bu insanların uzayan zorunlu misafirliklerinin Türk toplumunda endişeler ve korkular yarattığı,
iyimser söylemlerle gizlenemeyecek kadar açık bir başka gerçek. Misafir, işte tam da bu iki bakışı yansıtmayı başararak önemli bir ufuk açıyor. Konuyu ele alan
ilk sinema filmi Misafir’in olağanüstü başarısında 8
yaşındaki Lena’yı oynayan, hatta film sonrasında botlarla Avrupa’ya kaçan mülteci çocuk Rawan Iskeif, ona
eşlik eden diğer gerçek mülteciler gibi Türklerden de
profesyonel oyuncu olmayan karakterlerin varlığı çok
önemli rol oynamış. Kuşkusuz filmin başkahramanı,
Lübnanlı oyuncu Saba Mubarak’ın son derece etkileyici
performansı da hikâyeye çok anlam katmış.
Hikâyenin anlatımında mesajlar bazen imgeler bazen
sözlerle verilse de her saniyesinde yaşanan gerçekliği
yansıtma ama aynı zamanda bir farkındalık yaratma,
empatiye yönlendirme, eleştiriyi her yöne yayma çabası dikkat çekiyor. Onun için yönetmen filmini bir
umut hikâyesi olarak tanımlasa da insanların gözyaşları
içinde kalmalarından hiç şikâyetçi değil. A. Haznedaroğlu, gayet minimalist bir yaklaşımla tam da bunun
için “Üzülsün insanlar, o zaman bir dert olur ve belki
bir şeyler yapmak için harekete geçerler.” diyor. Yönetmen, önce empati ve tahammülü sağlamaya çalışıyor,
sonra da herkesin yapabileceği aslında pek çok ufak
şeylerin, ki bunlar o insanların hayatını çok güzelleştirebilir, farkına varmamızı sağlıyor.
A. Haznedaroğlu’nun mülteci olmanın bir tercih olmadığını anlatırken, insanın vicdanına dokunan, suçlamayı değil, anlamayı önceleyen ve duygulara hitap eden
filminin başarısı, süreci içinde yaşamasıyla çok yakın-

dan bağlantılı. Sanatçı, bir grubu
önce ötekileştirip sonra kimliklendiren/etiketleyen yaklaşımı da tam
bu noktadan sarsmayı başarıyor.
Doğrudan gerçek bir hikâyeyi, çok
tanıdık olduğumuz mekân ve diyaloglarla önümüze seriyor. Kaçacak
yer bırakmıyor. Yaşanan ağır gerçekliğe sırtımızı dönemeyeceğimizi, dönsek de o gerçekliğin ortadan
kalkmayacağını, “Biz Suriyelilere
çok şey yaptık.” övünmesinin ne
kadar kırılgan olduğunu bize anlatıyor. Savaşa, erkek egemenliğine,
sömürüye, empati yoksunluğuna,
nefrete, ayrımcılığa, yoksulluğa,
yetim kalmalara, çaresizliğe itirazına, Lena’nın sokaktaki darbuka
eşliğinde oynaması ile meydan
okuyan A. Haznedaroğlu, tek bir
insana dokunmanın bile ne kadar
kıymetli olduğunu anlatıyor aslında. Algıların, ön yargıların çok
hızla oluşturabileceği nefretin bulaşıcılığının, yıkıcılığının farkında
olmak, bu filmin en önemli mesajlarından birisi olarak karşımıza
çıkıyor. Belki de gözyaşları sadece
haksızlığa, yoksulluğa, çaresizliğe,
anlamsız çatışmalara değil, kendi
nefretimize de akıyor.
Senarist, yapımcı ve yönetmen A.
Haznedaroğlu, filminin isminde
bütün insanlığa yükümlülüğümüzü, sorumluluğumuzu ve daha da
önemlisi herkesin bu hayatta misafir olduğunu hatırlatıyor. “Canın sıkılırsa gökyüzüne bak, orada
seni görecek biri hep var!” sözü
ise, aslında uhrevi bir güçten daha
çok, bizleri işaret ediyor. Kötülüğü
yapan da iyiliği yapan da gözünü
kaçıran da bizleriz: Ey eski, yeni
bütün misafirler, gözlerinizi kaçırmayın, korkularınıza yenilmeyin:
Görün ve sorumluluk alın!

Bu yazı KENT Dergisinin 2. sayısında yayınlanmıştır.
Derginin tamamına https://issuu.com/marmarabelediyelerbirligi/docs/kent_002 linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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Yerelde Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla
Mücadelede “Kültürlerarası İletişim”in Önemi
Dr. Nihal Eminoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Türkiye, 2011 yılı itibarıyla Suriye’deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli
mülteciye1 ev sahipliği yapan, dünyada en fazla mülteci
barındıran ülke konumundadır. Başta Suriyeliler olmak
üzere diğer mültecilerin de büyük çoğunluğu kamp dışında, yani şehirlerde yaşamaktadır. Haliyle bu durum, küresel bir sorun olarak ortaya çıkan mülteci akınını kısa süre
içerisinde yerel yönetimlerin odağına taşımıştır. Bugün
bütün dünyada mülteci konusu özellikle de belediyelerin
doğrudan ilgilenmesi gereken bir yönetim sorunu haline gelmiştir. Suriye’de krizin beklenenden uzun sürmesi

ve dokuz yılın sonunda “şehirleşen” mültecilerin ana vatanlarına geri dönüş ihtimalinin her geçen gün daha da
azalması, hem ulusal hem de yerel düzeyde sosyal uyum
modellerinin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur.
Göç akınının ilk günlerinde, acil yardım ve insani müdahale çerçevesinde mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil hizmet sağlayıcılar olarak olağanüstü
çabalar gösteren belediyeler, mültecilerin “kalıcılığının”
arttığı bu son dönemde de yerelde “bir arada uyum ve huzur içerisinde yaşamın” nasıl olacağını gündemlerine almak durumunda kalmıştır.

1 Türkiye, 1951 Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nde yer alan “mülteci” tanımına coğrafi sınırlama koymuş
ve sadece Avrupa’dan gelenlere bu statünün verilebileceğini belirtmiştir. Bu nedenle bugün Türkiye’de bulunan Suriyeliler hukuken
“mülteci” değil, “geçici koruma” statüsündedir. Ancak, iç savaştan kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin, gerek
uluslararası hukukta gerekse de sosyolojide yer alan mülteci tanımına karşılık geldikleri oldukça açık olduğundan bu çalışmada Suriyeliler için zaman zaman “mülteci” ifadesi kullanılmaktadır.
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Sosyal uyum tartışmalarında, yerel yönetimlerin temel tedirginliğinin, büyük çoğunlukla, yerel halkın
mültecilere yönelik tepkilerinden kaynaklandığı da
bilinmektedir. Özellikle mültecilerin yoğunlukta olduğu sınır illerinde, “kalıcılık” gerçeği ile yüzleşmek
ve “yeni gelenlerle” bir arada yaşama dair yöntemleri
konuşmak birçok yerel yönetici için -siyaseten- riskli
görüldüğünden açıkça dile getirilememektedir. Bu tedirginlikler her ne kadar “halkın/çoğunluğun nabzını
ölçme gereği” olarak düşünüldüğünde anlaşılır olsa da
ötekileştirme ve ayrışmanın olduğu toplumlarda huzur ve güvenliğin bozulacağı ve bunun toplumun her
kesimine süreç içerisinde ağır maliyetlerinin olacağı
da açıktır. Avrupa’nın uzun yıllar boyunca topraklarında yaşayan göçmen nüfus için entegrasyon modeli
geliştirmeyip “misafir işçi” söylemi üzerinden geçici
politikalarla “idare etmesi” ve son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ile bunun stratejik hata olduğunu anlaması da bu konuda önemli bir örnek teşkil
etmektedir. Tam da bu farkındalıktan yola çıkarak,
Türkiye’de son yıllarda hükümet politikası olarak benimsenen “uyum” konusunun yerel düzeyde -her bölgenin kendine özgü dinamikleri dikkate alınarak- düşünülmesi ve planlanması kaçınılmazdır.
Göçler neticesinde toplum yapılarının farklılaştığı
ve çeşitlendiği sosyolojik bir gerçekliktir. Ülkemizde
de özellikle Suriyeli mültecilerin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte kültürel çeşitliliğin arttığını görmek
mümkündür. Bu yeni mozaik içerisinde, sosyal uyum
için en temel olan ise “doğru” iletişim yoluyla, her şeyden önce toplumların birbirini “tanımasının” sağlanmasıdır. Bu sayede empati geliştirmek, ortak değerler
oluşturmak ve önyargıları kırarak “uyumu” sağlamak
mümkün olabilmektedir. Günümüzde “kültürlerarası
iletişim” (intercultural dialogue) adı verilen yeni bir
iletişim modeli ortaya çıkmıştır. Farklı etnik, kültürel,
dini ve dilsel geçmişleri ve mirasları olan bireylerin ve
grupların karşılıklı anlayış ve saygı temelinde, açık bir
şekilde görüş alışverişinde bulunması, kültürlerarası
iletişim olarak tanımlanmaktadır. Bu iletişimin temel

unsurları ise, insan hakları, demokrasi ve hukukun
üstünlüğü gibi temel ilkelere sadık kalmak, toplumun
her kesimine eşit mesafede olmak, adil yaklaşmak ve
karşılıklı saygıyı gözetmek, herkesin toplumsal hayata etkin bir şekilde gönüllü katılımını teşvik etmek ve
kimseye herhangi bir zorlamada bulunmamak, kendinin ve diğer kültürlerin ayırt edici özelliklerine dair
asgari bir bilgi düzeyinde olmak, kültürel farklılıklara
saygı göstermek ve anlayış üzerine inşa edilen ortak
bir dil oluşturma niyetinde olmaktır.
Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin
göçmen ve mültecilerin entegrasyonu konusunda son
yıllarda üzerinde en çok durduğu yöntemlerden birisi
olan kültürlerarası iletişim, nefret söylemiyle mücadele ve asılsız söylentiler ile mücadele kampanyaları/
politikaları ile de desteklenmektedir. Bu konuda üye
ülkelere birçok yol haritası sunan ve kültürlerarası
iletişimi başarıyla gerçekleştiren yerel yönetimler üzerinden “iyi uygulama örneklerini” de paylaşan önemli
platformlar oluşturan Avrupa Konseyi dışında, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok uluslararası
kuruluş bu alana önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye’deki belediyeler için de sosyal uyum modeli geliştirme sürecinde bu gibi uluslararası kuruluşlar yardımcı kaynak niteliğindedir. Göç yönetim sürecinde,
uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla önemli
ortaklıklar geliştiren, projeler yürüten belediyelerimizin “uluslararası” nitelik ve vizyonunun arttığı yeni bir
döneme de girilmiştir. Uluslararası prensipleri benimsemek ve yerele entegre etmek, mültecilerle bir arada
yaşama dair stratejilerin belirlenmesinde belediyelerin
hem yükünü almak hem de vizyonlarını geliştirmek
açısından önemlidir. Toplumdaki farklılıkların farkına varan, bu çeşitliliği “zenginliğe” dönüştürmek
isteyen belediyelerin “kültürlerarası iletişim”i politikalarının temel unsuru haline getirmesi, süreç içerisinde “kültürlerarası şehirler”i oluşturarak göç ve uyum
konularında “kültürlerarası” yaklaşımı öncelikleyen
güçlü yerel yönetimlerin oluşmasına öncülük etmiş
olacaktır.2

2 Kültürlerarası Şehirler ve Kültürlerarası İletişim konusunda daha ayrıntılı bilgi için, Marmara Belediyeler Birliği’nin de ortaklarından birisi
olduğu RESLOG Türkiye (Yerel Yönetişimde Rezilyans) Projesi kapsamında hazırlanan “Kültürlerarası Şehirler: Sosyal Uyumun Aracı Olarak
Kültürlerarası İletişim” http://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2020/06/kulturlerarasi_sehirler_TR_ONLINE.pdf çalışmasını
inceleyebilirsiniz.
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İstanbul’da Göçe Kapsayıcı Bir Bakış
Papatya Bostancı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Dünya nüfusunun %55’i bugün kentlerde yaşıyor, bu oranın
2050 itibarıyla %68’e ulaşması bekleniyor. Sürekli bir hareket içinde olan dünya nüfusu savaşlar, iklim, ekonomik ve
sosyal nedenlerden gelişen göçlerle yeniden şekilleniyor. İç
ve dış göçler neticesinde değişen ihtiyaçlar karşısında kentler, toplumsal ve ekonomik sorunların çözümünde merkeze
yerleşerek kapsayıcı, inovatif, sürdürülebilir ve yerele özgü
stratejiler geliştiriyor.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) verilerine göre bugün ülkemizdeki mültecilerin büyük bir kısmı geçici barınma
alanları dışında, kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kent mültecilerini kamp
dışındaki kentsel mekanlarda kendi imkanlarıyla var olmaya
çalışan mülteciler olarak tanımlıyor. İstanbul geçmişten günümüze çok sayıda göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapmış
olan bir kent olarak özellikle 2011 yılında başlayan Suriye’deki savaş sonucu yaşanan göç dalgasıyla birlikte zorunlu ve
isteğe bağlı göçlerin odağı haline gelmiştir. Uluslararası Göç
Örgütü (IOM) ve GİGM arasında yapılan mutabakat çerçevesinde, İstanbul’un 39 ilçesinde 24 Mayıs-19 Temmuz 2019
tarihleri arasında yürütülmüş olan saha çalışması bu duru-
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mun boyutlarını çok daha net biçimde ortaya koymaktadır.
Rapora göre İstanbul’da kayıtlı ve kayıtsız göçmen nüfusu
1.6 milyonun üzerindedir. Bu nüfusun büyük çoğunluğunu başta Suriyeli mülteciler olmak üzere, Afgan, Özbek ve
Türkmen göçmenler oluşturmakta ve göçmen nüfusunun en
yoğun olduğu ilçeler sırasıyla Esenyurt, Fatih, Başakşehir ve
Küçükçekmece olarak verilmektedir. GİGM tarafından paylaşılan 6 Ağustos 2020 tarihli verilere göre ise İstanbul’da kayıtlı Geçici Koruma Kapsamında Suriyeli nüfusu 506.301’dir.
Yukarıda bahsedilen araştırmaya göre ise İstanbul’da 963.536
Suriyeli bulunmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin göçmen tanımı, turistler
dışında kalan tüm yabancıları kapsamaktadır. Göç stratejisinin bilimsel verilere dayanılarak yapılmasını hedefleyen “İstanbul Göç Araştırması” geçtiğimiz aylarda yürütülmüştür.
Bu araştırmanın da ortaya koyduğu üzere İstanbul’da bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin insani şartlarda
yaşaması ve yerel halk ile sürdürülebilir bir barış içinde bir
arada yaşam koşullarının ortaya konması için uzun vadeli ve
hak temelli politikalara ihtiyaç vardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından göç yönetişiminde ihtiyaç
duyulan etkin yerel politikaları hayata geçirebilmek üzere çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü altında planlanan Göç Birimi’nin temel çalışma
prensipleri İBB’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda ortaya konan temel ilkeler çerçevesinde, insan odaklılık ve kapsayıcılık
zemininde ortaya konmuştur. Bu bağlamda “Paylaşan İstanbul” amacına ulaşmaya yönelik sosyal destek hizmetinin kapsayıcılığının artırılması ve eşit haklara ulaşamayan toplumsal
gruplara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi hedefi ile uyumlu
biçimde çalışmalar planlanmaktadır.
İBB göç politikalarının katılımcı bir zeminde gerçekleşmesi
amacıyla gerçekleştirilen arama ve danışma süreci 2019 yılı
Temmuz ayından Aralık ayına kadar öncelikle sahayı anlamak, eksikleri ve doğru müdahale alanlarını belirlemek için
göç alanında çalışma yürüten paydaşlarla bir toplantılar serisi
yaparak başlatılmıştır. Bu yönde girişimler sürerken, yerel
yönetim, STK, üniversite ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla danışma kurulu oluşturulmuştur. Aralık
ayında İBB’nin İstanbul’da yaşayan göçmenlere yönelik göç
ve uyum stratejilerini geliştirmek ve bu alanda yapacağı çalışmaların konularını önceliklendirmek amacıyla, BMMYK
desteğiyle, Göç ve Uyum Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayda kent genelinde kamu kurumlarından, ilçe belediyelerinden, akademiden, sivil toplumdan,
mülteci ve göçmen öz örgütlenmelerinden çok sayıda paydaş
bir araya gelmiştir. Bu çalıştayda önceliklendirilen ihtiyaçlar
arasında temel konular ise sosyal uyumun sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunumunda belediyeler arası koordinasyon,
standardizasyon ve eşgüdüm sağlamak olarak belirlenmiştir.
Çalışmalar nihayetinde İstanbul’da ilk kez, beş yıllık Göç ve
Uyum Eylem Planı taslağı hazırlanmıştır. Böylece İBB tarihinde ilk kez göç yönetimi konusunda katılımcı ve kapsayıcı
olma gayreti içerisinde bir politika ortaya konulmuştur.
2020-2024 Göç ve Uyum Eylem Planı’nda İBB, (1) Koordinasyon, (2) Kapasite Geliştirme, (3) Araştırma, Veri Toplama
ve Haritalandırma ve (4) Birlikte Yaşam ve Uyum şeklinde 4
stratejik amaç temelinde faaliyetlerini şekillendirmiştir. Bu
stratejiler kapsamında ilçe belediyeleriyle göç alanında koordinasyonun sağlanması ve eşgüdüm içerisinde hizmet üretiminin desteklenmesi, aynı zamanda göç alanında çalışma yürüten diğer paydaşlarla da işbirliğinin sağlanması, İBB’de ve
ilçe belediyelerinde göç alanında hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve kapsayıcı hale getirilmesi yönünde ilk çalışmalara
başlanmıştır. Göç yönetiminde merkezi idarenin rolüne ek
olarak sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, öz örgütlenmeler bu sürecin kritik öneme sahip
aktörlerindendir. Ancak, özellikle mahalli ve müşterek ihtiyaçların karşılanması noktasında, yerelde göçmen ve mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesinde sağladıkları sürdü-

rülebilir ve yerele özgü hizmet potansiyeli bakımından yerel
yönetimler bu süreçte daha etkin rol alması ve kapasiteleri
güçlendirilmesi gereken kilit bir noktadadır. İBB olarak alanda bugüne kadar diğer paydaşlar tarafından gerçekleştirilmiş
değerli çalışmaların sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesi
için belediyelerin de temel bir aktör olarak güçlendirilmesi
ve burada özellikle STK’ların ortaya koyduğu deneyimlerden
yararlanılarak kamu-STK işbirliğinin güçlü bir alan olarak
ortaya çıkarılması büyük bir önem arz etmektedir. Belediyelerin hem iletişim dilinin hem de gerçekleştirilen hizmetlerin
kapsayıcı hale getirilmesi, bu konuda farkındalık yaratılması
bir yandan da fon kapasitelerinin güçlendirilmesi ve mevzuatla ilgili engellerin ortadan kaldırılması için savunu faaliyetleri İBB’nin öncelikli gündemleri arasında yer almaktadır. Bu
anlamda, geçtiğimiz günlerde GİGM tarafından internet sitelerinde açık erişime açılan “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal
Eylem Planı”nda da belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesi
için İBB ulusal makamlarla diyaloğun güçlendirilmesine ayrıca önem göstermektedir.
İBB Göç Birimi insan odaklı olarak yürütmekte olduğu tüm
bu çalışmalarına etkin bir şekilde devam ederken pandemi
süreciyle birlikte ortaya çıkan acil ihtiyaçlara ve artan hassasiyetlere çözüm bulmak amacıyla, mülteci ve göçmenlere gıda ve hijyen materyalleri desteğini hızlı bir şekilde İBB
saha ekipleri ve dernekler aracılığıyla ulaştırılmıştır. Ayrıca,
BMMYK, IOM, GIZ, Relief International/BPRM gibi kuruluşlarca sağlanan gıda ve hijyen kolilerinin dağıtım süreci
başlatılmıştır. Öte yandan Nisan ve Haziran ayları arasında
sosyal yardım başvuru sistemi yabancı kimlik numarasına
sahip göçmenlerin de başvurabileceği şekilde genişletilerek
ihtiyaç sahibi göçmenlerin doğrudan belediyeye başvurması
sağlanmıştır. Göçmenlerin bilgi edinme hakkını desteklemek
için ise İBB’nin Covid-19’a karşı alınması gereken önlemleri
anlatan video animasyonları Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe olmak üzere çok dilli olarak sunulmuştur.
Göç Birimi, İBB’nin sürdürülebilir bir sosyal hizmet politikası olarak hayata geçirilen sistem mezuniyeti anlayışını
göçmenler için de işletilmesine büyük önem vermektedir.
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niminde pratiğe yönelik yenilikçi uygulamalar ve dil kafe gibi
araçların geliştirilmesi için alanlar oluşturulacaktır. Yapılan
araştırmalarda uyumun ve birlikte yaşamın önündeki en büyük engellerden biri olarak ortaya çıkan dil bariyerinin aşılmasına yönelik yenilikçi ve etkin stratejilere ihtiyaç olduğu
açıktır. Özellikle pandemi döneminde online eğitim alt yapısı
geliştirilecek olan dil kurslarının yanı sıra hem Arapça hem
Türkçe bilmenin avantaj sağladığı sektörlere ve sosyal çatışma riskinin görece düşük olduğu iş kollarına yönelik mesleki eğitimler planlanarak iş gücüne katılım farklı açılardan
desteklenecektir. Çocuk dostu alanlarda çocuklara okula yardımcı etütler ve dil kursu verilmesi, psikososyal aktiviteler
düzenlenmesi planlanmaktadır. Kadın ve çocukların merkezinde olduğu bir birlikte yaşam kültürünün ortaya konması, sosyal riski de azaltan bir yaklaşımla desteklenecektir.

Sistem mezuniyeti politikası ile İBB’den sosyal yardım alan
kişilerin güçlendirilmesine özel bir alan açarak iş ve meslek
sahibi olmalarını ve kendilerine yetebilir hale gelmelerini
desteklemek ve üretime katkı sunmalarını sağlayarak kalıcı
sürdürülebilir çözüm üretmek amaçlanmaktadır. Göçmenlerin de bu sistemin bir paydaşı olması adına çalışmalar devam
etmektedir.
Yerel yönetimlerin göç alanında en çok zorlandıkları konulardan biri de güvenilir bilgiye dayalı verilere ulaşmak ve bu
alanda güncel veri tabanı oluşturmaktır. Göçe ilişkin veri toplamanın sürekliliğinin sağlanması ve haritalandırma çalışmaları, Göç ve Uyum Eylem Planı’nda İBB’nin stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin
de yetki sahası içerisindeki hizmetlerini kolaylaştırmak üzere
kullanabilecekleri ve alana göç profiline dair kıymetli veriler sağlayabilecek bir veri otomasyon sistemi oluşturulması
planlanmaktadır. Ayrıca mültecilerin çeşitli alanlarda hayatlarını kolaylaştıracak kente dair bilgilerin, kamusal alanların,
ibadet yerleri vb. yerlerin yanı sıra tematik hizmet alanlarının
da gösterildiği bir şehir haritası oluşturulması planlanan çalışmalar arasındadır.
İBB Göç Birimi’nin tüm çalışmalarında birlikte yaşam ve
uyumu sağlamaya yönelik faaliyetleri destekleyen, bu kapsamda hem yerel halk hem de göçmenler arasındaki karşılıklı diyaloğun geliştirilmesine önem veren bir politika izlenmektedir. Kent hizmetlerinin göçmenleri kapsayacak şekilde
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İstanbulluluk ekseninde kente uyuma ilişkin çalışmalar da bu
planlamanın önemli bir parçası olacaktır.
Göçe ve göçmenlere yönelik toplumsal algının ve tutumun
toplumsal kabul düzeyini artıracak şekilde yönetilmesi ve
hemşehrilik bilincinin yerleştirilmesine yönelik faaliyetler
de devam etmektedir. Bu kapsamda İstanbul Kent Konseyi
bünyesinde Göç Çalışma Grubu kurulması teşvik edilmiş ve
ilk toplantıya ev sahipliği yapılmıştır. Ayrıca İBB gönüllülük
mekanizmalarına göçmenlerin de dahil edilmesi yönündeki
çalışmalar devam etmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu kapsayıcı
kent politikası ile kimseyi geride bırakmayan bir yaklaşım
içerisinde İstanbullular için daha iyi bir yaşam alanı oluşturma çalışmalarını sürdürecektir.

geliştirilmesinin yanı sıra ekonomik, kültürel, sanatsal ve
sportif kaynaşma alanlarının yaratılması, çocuklar arasındaki
uyumu geliştirecek faaliyetler yürütülmesi gündemdeki çalışmalar arasındadır. Bu çerçevede İBB’nin “Yuvamız İstanbul
Projesi” kapsamında açtığı kreşlerden göçmen çocukların da
yararlanması, İSMEK yeni dönem kurslarındaki içeriklerin
göçmenlerin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeniden
düzenlenmesi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’nin göçmenlere de hizmet sunma kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Ek olarak, göçmen ve yerel halkın
istihdamına katkı sunmak amacıyla kentsel tarım alanında
planlanan çalışmaların üretim kooperatifleri ve belediyenin
kurmayı planladığı Kent Lokantaları ve Halk Market vb. kanallarla desteklenmesinin planlandığı, sürdürülebilir bir sosyal uyum ve yerel kalkınma modeli üzerine çalışılmaktadır.
Göçmenlerin kendi kültürlerini yaşatabilecekleri, yerel halkta da farkındalık yaratacak çok kültürlü, çok dilli ve içerisinde
etkinlik alanları, nitelikli bir göç kütüphanesi ve kültür-sanat
arşivini de de içeren göç ve uyum merkezi kurulması da planlar arasındadır.
Yabancılar için Türkçe dil kursu hizmeti verilen bir İSMEK
merkezinin bilhassa göçmen kadınlar ve çocuklar için kolay
erişilebilir bir alan haline getirilmesi ve burada bir toplum
merkezi modeli çalışılması planlanmaktadır. Halihazırda pek
çok İSMEK Merkezinde 7 Seviyede Yabancılar için Türkçe
Kursu verilmektedir. Kurslara en çok talep Suriye, Afganistan, İran, Mısır ve Irak uyruklu kişilerden gelmiştir. Dil öğre-
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Sultanbeyli’de Kariyer Merkezi Projesi
Başladı
Sultanbeyli Belediyesi Mülteciler Derneği ve UNHCR ortaklığında yürütülecek Kariyer Merkezi Projesi kapsamında yabancılar için İş ve Meslek Danışmanlığı programı 4 Ağustos
2020 tarihi itibariyle başladı. Proje kapsamında iş arayanlara,
işverenlere ve öğrencilere istihdam ekseninde odaklanmış
danışmanlık hizmetleri sunacak.
Bu hizmetler kapsamında, meslek seçimlerine, iş arayanların
iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine,
mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini
değiştirmelerine destek verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerle danışanların iş hayatına hazırlanmaları sağlanacak. İş ve meslek danışmanları CV
(Özgeçmiş) Hazırlama, Mülakat Desteği, İş Kanunu, Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslek Danışmanlığı olmak üzere
beş ana başlık altında danışanlara destek verecek.

Sultanbeyli’de Mülteciler Meclisi Kuruluyor

Sultanbeyli Mülteciler Derneği bünyesinde farklı milletlerden sığınmacı ve mültecilerden oluşacak bir Mülteci Meclisi
oluşturulması için çalışmalara başlandı. Mülteciler Meclisi’nin temel amacı, mültecilerin ve sığınmacıların ulusal ve
uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri, yaşadıkları sorunları tespit
edip çözüm önerisi geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamak.
Meclis aynı zamanda sığınmacı ve mülteciler için Sultanbeyli Mülteciler Derneği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini
arttırmaya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabilecekleri etkinlikler düzenleyebilecekleri, doğru bilginin kendi kanalları
vasıtasıyla yaygınlaştırılmasını destekleyebilecekleri, bilgi ve
beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek çalışma alanlarına
bu bilgi birikimini aktarmalarına ve tüm bunların sürdürülebilirliğine imkan tanıyan bir oluşum olarak planlanıyor.

Belediyeler Dünya Mülteciler
Günü’nü Kutladı
Kendi ülkelerindeki zulüm, şiddet ve baskı sebebiyle başka
ülkelere göç etmek zorunda kalan dünya mültecileri, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde bir kez daha anıldı. Uluslararası empatinin ve dayanışmanın somut bir göstergesi
olan Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde, Türkiye de dahil
olmak üzere birçok ülkede göçmenlerin yaşadıkları mağduriyetleri öne çıkaran çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Mültecilerin yaşamlarını onurlandıran bu özel günü Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler de kutladı. Maltepe Belediye-

si, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla Suriyeli
mülteci çocuklarla sanal buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada
Suriyeli çocukların sorunlarını dinleyen Kılıç, “Maltepe Belediyesi olarak mülteciler, göç ve göçmen sorunları konusunda duyarlılıkla çalışıyoruz. Hangi sebeple olursa olsun
insanlar doğdukları toprakları terk edip başka yerlere gidince birtakım sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bunlar ekonomik
sorunlar, inanç ve hatta eğitim sorunu gibi pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sorunların çözülmesi noktasında
başta hükümetler olmak üzere yerel yönetimlere de büyük
sorumluluk düşüyor. Zamanında önlem alınmadığında bu
durum başka ciddi sorunları da beraberinde getirir. Türkiye
de aslında başlı başına bir göç ülkesi. Son yıllarda özellikle
kardeş ülkemiz Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle ülkemize gelen göçmenlerin sorunlarıyla ilgili de gerekli adımlar
atılmalıdır.” dedi.
Esenler Belediyesi de Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
tarafından Dünya Mülteciler Günü kapsamında düzenlenen
online konseri belediyenin Youtube kanalı Şehir Ekranı TV
üzerinden yayınladı.

Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz:
https://bit.ly/3b2ojHH
https://esenler.bel.tr/haberler/genel/dunya-multeciler-gunune-ozel-online-konser/

İBB Zabıta Daire Başkanlığı
Verileri Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Başkanlığının, Valilik Makamının talimatları doğrultusunda Suriyeli dilencilere yönelik 2020 yılında yapılan son 3
aylık çalışmaları kapsamında 2 erişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi
(mükerrer) toplandı. Yetişkinler dilencilik yapmamaları konusunda uyarıldı,
kimliği olanlara Kabahatler Kanunu’na göre yaptırım uygulandı. Ayrıca, sokakta kaldığı tespit edilen ve yabancı uyruklu oldukları anlaşılan 2 erkek ve
1 kadın (mükerrer), İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından barınma tesisine
götürüldü.

2020 Dünya Göç Raporuna Göre
Dünya Genelindeki Göçmen Sayısı
272 Milyona Ulaştı
2050 yılı için daha önce dünya nüfusunun %2.6’sı olarak 230
milyon göçmenin varlığı öngörülürken 2020 yılı Dünya Göç
Raporunda bu sayının 272 milyona yükselerek dünya nüfusunun %3.5’ine tekabül ettiği ifade edildi.
Hindistan 17,5 milyon kişiyle “en çok göçmen veren ülke”
olarak karşımıza çıkarken, 50,7 milyon ile ABD “en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke” sıfatını taşıyor. Raporda Suriye 6,1 milyon ile “en çok mülteci veren”, Türkiye ise “en
çok mülteciye ev sahipliği yapan” ülke olarak yer alıyor. Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre
Türkiye 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 3.604.226 geçici
koruma altındaki Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.
Rapora buradan erişim sağlayabilirsiniz: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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MATHILDE Proje Raporu Yayınlandı
Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından
koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık
Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada
Göçün Etki Değerlendirmesi) araştırma projesinin Bursa
ayağına dair proje raporu yayınlandı. Projenin Türkiye ayağını İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği
üstleniyor. MATILDE araştırma projesi kapsamında 10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma
süreçlerine katkısı inceleniyor.

Şubat 2020’de başlayan ve 3 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, Avrupa’da 13 bölgede göçün kırsal ve dağlık alanlardaki yerel etkilerini inceleyen vaka çalışmaları yapılıyor.
Çalışmalar, ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini ve eğitim,
hayat boyu öğrenme, göçmenlerin işgücü piyasalarına katılımı, sağlık, hareketlilik ve eşitliği içeren çeşitli politika alanlarını kapsıyor. Proje, kentsel bölgelerin dışında kalan yerel
kamusal alanlara yoğunlaşarak göçe dair yanlış algıların ele
alınması, göç ve göçmen karşıtı egemen tutumun dönüştürülmesi ve vatandaşların göçle ilgili tartışmalara daha bilinçli
bir şekilde katılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Rapora ulaşmak için: https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/MATILDE_D2.1_TUR.pdf

Göç Yönetişiminde Yerel Bürokrasi:
İstanbul Örneklemi
Göç politikaları ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili
Northeastern Üniversitesi’nden Zeynep Balcıoğlu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu TESEV’in çalışma
alanlarındaki konulara ilişkin farklı bakış açıları ve önerileri
kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediği TESEV Değerlendirme
Notları kapsamında yayınlandı. Raporda Türkiye’de ilçe belediyelerinin sağladığı sosyal hizmetler ve yerel büroksaninin
rolü politika önerilerine yer verildi.
Rapora buradan erişim sağlayabilirsiniz: https://www.tesev.org.tr/tr/research/goc-yonetisiminde-yerel-burokrasi/

Proje web sitesi: https://matilde-migration.eu/

Sesim Sen Ol!

İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara
Yönelik Tutumlar Raporu Yayınlandı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı kurum olduğu “Göç ve Uluslararası Koruma
Alanında Sivil Toplumla İş Birliği İçin Teknik Destek
Projesi (Göç ve Sivil Toplum)” Projesi kapsamında insan ticareti ile mücadelede önleme çalışmalarının güçlendirilmesi için farkındalık çalışması başlatıldı. Bir-

Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/MATILDE_LEAFLET_TR.pdf

IstanPol (İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü)-TÜSES
ortaklığı ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen “İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar” başlıklı araştırma raporu
yayınlandı.
Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen
çalışma kapsamında katılımcılara sorulan sorular arasın-

leşmiş Milletler tarafından Dünya İnsan Ticareti ile
Mücadele Günü olarak belirlenen 30 Temmuz’da yayınlanan video ve sosyal medya çalışmaları ile insan ticaretine konu olan bir mağdurun hikayesini anlatarak YİMER 157’ye yapılacak ihbarların, insan ticaretine konu
olan mağdurların hayatının korunmasındaki katkısına
dikkat çekildi.

da İstanbul’un sorunları, Suriyelilerle ilgili tehdit algıları,
hükümetin Suriyelilere yönelik tutumu, vatandaşlar ve
Suriyelilerin sosyal statülerine dair algılar, Suriyelilere
dair önyargı ve kalıp yargılar, Suriyelilere hissedilen duygular, Suriyelilere yönelik kolektif eylemlere katılma eğilimi, Suriyelilere yönelik politikalar, Suriyelilerle sosyal
mesafe, Suriyelilere yönelik toplu şiddet olaylarına bakış,
bu olayları onaylama ve katılma eğilimi yer alıyor.

Raporun tamamına buradan erişim sağlayabilirsiniz:
https://d4b693e1-c592-4336-bc6a-36c134d6fb5e.filesusr.com/ugd/c80586_2ae245f059244f1fba7fd785e4caa447.pdf
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HİBE DUYURUSU

NETWORKING

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI)
Programı Başvuruları Devam Ediyor

Integrating Cities | Eurocities

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI)
Programı (European Programme for
Employment and Social Innovation
“EaSI”
2014-2021)
kapsamında
Avrupa Komisyonu tarafından “En
Savunmasız Durumlarda İnsanları
Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül
Müdahalelerin Oluşturulması ve Test
Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı
başvuruları devam ediyor.
Çağrının hedef kitlesi sosyal ve işgücü
piyasasıyla bütünleşmede büyük
engellerle karşılaşan savunmasız
gruplar olarak belirlenmiştir. Çağrı
kapsamında herhangi bir sosyal
güvenlik desteği almayan işgücü
piyasasından ve toplumdan uzakta

olan ve erişimde engelleri olan
savunmasız kişilere etkin hizmet
tedarikiyle gelir desteği sağlayarak
sosyal içerme desteği sunulması
hedeflenmektedir.
Program kapsamında, en savunmasız
durumlarda insanları desteklemek
için bütünsel bir yaklaşım sağlayan
kapsamlı stratejiler, mekanizmalar
ve hizmetleri hayata geçirmeyi
amaçlayan yenilikçi ve deneysel
yerel / bölgesel düzeydeki projeler
desteklenecektir.
Bu çok paydaşlı yenilikçi yaklaşım, üç
başlığı birleştirmektedir:
1) Yeterli
sağlanması

asgari

gelir

desteği

2) İstihdama erişimi destekleyen
aktivasyon hizmetleri
3) Mal ve hizmetlere etkin erişim
Yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler
arasında etkili bir koordinasyonun
yanı sıra sosyal ortaklar, sivil toplum
kuruluşları ve hizmet sağlayıcılar
gibi ilgili tüm paydaşlarla işbirliği
oluşturulması önem arz etmektedir.
Toplam bütçe: 10 000 000 €
Fonlanacak proje sayısı: 8
Başvurular 15 Ekim 2020 tarihine
kadar Swim, Kurye ve posta ile saat
24:00’ye kadar, elden teslimat ise
Brüksel saatiyle saat 16:00’ya kadar
yapılmalıdır.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:
https://www.ab.gov.tr/easi-programi-sosyal-yenilik-konulu-yeni-teklif-cagrisi-yayinlandi_52051.html
https://bit.ly/3aV9SVL
Proje detaylarına ilişkin sorularınız için (8 Ekim 2020 tarihine kadar): empl-vp-2020-003@ec.europa.eu
Teknik destek için: empl-swim-support@ec.europa.eu

2006 yılında Rotterdam’da başlatılan
Integrating Cities süreci EUROCITIES ile Avrupa Komisyonu arasında, entegrasyona ilişkin ortak temel
ilkelerin yerel düzeyde uygulanmasını
teşvik etmek için kurulan bir ortaklıktır. Avrupa Komisyonu işbirliğinde EUROCITIES tarafından yürütülen bir konferans dizisine ve çalışma
programına dayanan süreç 2007 yılında Milano Deklarasyonu ile yeniden
teyit edilmiş ve INTI-CITIES ve DIVE
projeleri aracılığıyla geliştirilmiştir.
Bu süreç, şehirlerin göçmenlerin entegrasyonuna olan bağlılığını ortaya
koyan bütünleştirici şehirler üzerine
EUROCITIES Şartı’nın 2010 yılında
başlatılmasıyla devam etmiştir. Şartın uzman incelemeleri ve kıyaslama
yoluyla teslimi, Avrupa Entegrasyon
Fonu desteğiyle uygulanan MIXITIES
projesinin ana hedefi olmuştur.
EUROCITIES Göç ve Entegrasyon
Çalışma Grubu
EUROCITIES Göç ve Entegrasyon
Çalışma Grubu, 30’dan fazla uygulayıcı şehirden oluşmaktadır. Oluşturulan
çalışma grubu ile uyum yönetişimine
ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı ile
karşılıklı öğrenmeye ortam sağlanması ve bu yolla hem yatay diyaloga
hem de AB göç ve entegrasyon politikalarını şehirler açısından etkilemeye
çalışan bir yapı olarak dikey diyaloga
zemin hazırlanmaktadır.

yeni Avrupa entegrasyon gündeminin
hedeflerinin uygulamaya geçirilmesini hedeflemektedir. Çalışma grubu
ayrıca Integrating Cities Konferanslarını da düzenlemektedir.
Bütünleştirici Şehirler Şartı

EUROCITIES “Bütünleştirici Şehirler Şartı” çalışma grubu için önemli
bir çerçeve niteliği taşımaktadır. Şart,
Avrupa şehirlerinin nüfuslarının çeşitliliğini kucaklamak ve politika yapıcılar, hizmet sağlayıcılar, işverenler
ve mal ve hizmet alıcıları olarak eşit
fırsatlar sağlamak için görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır.
Şart, Ocak 2020 yılı itibarıyla toplam
39 şehir tarafından imzalanmıştır.
Şartı İmzalayan Şehirler: Amsterdam, Atina, Barselona, Belfast, Berlin,
Brüksel, Kopenhag, Dublin, Genoa,
Ghent, Helsinki, Lahey, Leipzig, Lefkoşa, Lizbon, Londra, Madrid, Malmö, Manchester, Montpellier, Milano, Münih, Nantes, Nuremberg, Oulu,
Oslo, Paris, Rennes, Riga, Roma, Rot-

terdam, Selanik, Stockholm, Tampere, Toronto, Toulouse, Turin, Utrecht ve Viyana.
Bütünleştirici Şehirler Şartı:
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/
media/CharterforWebFINAL.pdf
Bütünleştirici Şehirler Şartı insiyatifine dahil olmak için EUROCITIES
üye belediyelerinin Meclis Kararı alarak EUROCITIES’i bilgilendirmesi ve
sonrasında imza sürecinin başlatılması gerekiyor.
EUROCITIES:
http://www.eurocities.eu/
Integrating Cities:
http://www.integratingcities.eu/
İletişim: Katharina Bamberg
katharina.bamberg@eurocities.eu
+32 2 552 08 29

Çalışma grubu, göçmen ve mültecilerin büyük bir kısmının şehirlerde yaşıyor olması göç ve uyum politikalarının şekillendirilmesi ve uygulanması
sürecinde şehirlerin dahil edilmesinin
önemine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Grup, entegrasyon politikalarının gerçek anlamda “aşağıdan yukarıya” yaklaşımla geliştirilmesini ve
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