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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bu-
lunan birimlerinin temsilcilerinden teşekkül eden MBB Göç Platformu kapsamında yerel yönetimler 
arasında göç, göçmenlik, mültecilik ve uyum gibi belediyelerin hizmet alanını da kapsayan konularda 
koordinasyon sağlanması, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlanması ve bu hususlarda yerel yöne-
timlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunul-
ması amaçlanıyor.

Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişilerin yazılarıyla birlikte güncel haber, et-
kinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Göç Platformu Bültenimizin onuncu sayısını sizlerle pay-
laşmaktan 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

Zeynep Yokmaç
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Editörden...

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) ortağı olduğu 
Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG Türkiye) Pro-
jesi çerçevesinde düzenlenen Bilgi Zeminini Geliştirme 
Faaliyetleri kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi 
bünyesinde gerçekleştirilecek iyi uygulama örnekleri-
nin kitaplaştırılması çalışmasının ilk toplantısı gerçek-
leştirildi. “Kitlesel Göçün Karşılanması” başlığıyla dü-
zenlenen ilk çalışma grubu toplantısı, 3 Haziran 2020 
Çarşamba günü Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya yürütü-
cülüğünde Zoom üzerinden online olarak gerçekleşti-
rildi. Toplantıya, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri ile Kilis, Reyhanlı, 
Zeytinburnu Belediyeleri göçmen ve mültecilerle ilgili 
çalışma yürüten birim temsilcileri katılım sağladı. 

Program kapsamında, RESLOG Türkiye Projesi Bilgi 
Zemini Geliştirme Faaliyetleri, çalışma programı ve 

takvimi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Toplan-
tıda iyi uygulamaların kitaplaştırılmasına ve hikayeleş-
tirme yöntemine de değildi. Kitaplaştırma çalışması ile 
belediyelerin deneyimlerini kendi anlatım becerileriy-
le yazılı hale getirmeleri ve iyi uygulama örneklerinin 
Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılı olarak yerel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması hedefleni-
yor. Bu bağlamda, belediyelerin iyi uygulama örnekleri 
“Kitlesel Göçün Karşılanması”, “Belediye Hizmetleri” 
ve “Sosyal Uyum” olmak üzere üç başlık altında ve üç 
farklı çalışma grubu tarafından ele alınacak. 

RESLOG yayınlarına İngilizce ve Türkçe olarak aşağı-
daki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Kitlesel Göçün Karşılanması Çalışma 
Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

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

http://www.reslogproject.org/en/publications/
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Maltepe Belediyesi Dijital Göç Sergisi
Maltepe Belediyesi, Mehmet Ünal tarafından Türki-
ye’den Almanya’ya Göçün 50. yıl dönümünü anmak 
için hazırlanan “Memleket Almanya” adlı sergi dijital 
ortamda ilgilenenler için ziyarete açtı. Sergide, Meh-
met Ünal’ın 1961-2011 yılları arasında çektiği ve Al-

manya’ya giden göçmenlerin yaşamlarından kesitler 
sunan fotoğrafları sergileniyor. Covid-19 salgını sebe-
biyle evden çıkmak istemeyenler, sergiyi Maltepe Be-
lediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube üzerinden ziyaret 
edebilirler.

Haberle ilgili daha detaylı bilgiye  
https://www.maltepe.bel.tr/guncel/haberler/almanya-ya-gocun-35-yillik-seruveni-dijital-sergide üzerinden erişebilirsiniz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Başkanlığının, Valilik Makamının ta-
limatları doğrultusunda Suriyeli dilencilere yönelik 2020 yılında yapılan son 
3 aylık çalışmaları kapsamında 40 erişkin ve 37 çocuk olmak üzere toplam 77 
kişi (mükerrer) toplandı. Yetişkinler dilencilik yapmamaları konusunda uya-
rıldı, kimliği olanlara Kabahatler Kanunu’na göre yaptırım uygulandı. 

Ayrıca, sokakta kaldığı tespit edilen ve yabancı uyruklu oldukları anlaşılan 
1381 erkek ve 67 kadın (mükerrer), bulundukları yerlerden alınarak İBB Za-
bıta Daire Başkanlığı tarafından barınma tesisine götürüldü.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı  
Verileri Açıkladı

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki 
Mülteciler Üzerine Etkileri
RELIEF International ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Da-
yanışma Derneği (ASAM) Covid-19’un toplumların en kı-
rılgan kesimlerinden biri olarak kabul edilen mültecilerin 
yaşamları üzerindeki etkisi üzerine düzenlediği anket çalış-
masının sonuçlarını açıkladı. 

RELIEF International’ın 9-17 Nisan 2020 tarihleri arasında 
İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Kilis’te yaşayan Su-
riyeli mülteciler üzerinde yaptığı ankete göre, ankete katı-
lanların;

• %84’ü Covid-19 salgını ile ilgili bilgi aldığını,

• %87’si hanelerinde bir kişinin salgın yüzünden işini 
kaybettiğini,

• %71’i sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşadığını,

• %81’i acil ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşadığını 
bildirdi.

RELIEF International’ın anket çalışması sonrası hazırladı-
ğı raporun tamamına https://reliefweb.int/sites/reliefweb.

int/files/resources/76504.pdf üzerinden erişebilirsiniz.

ASAM ise 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında ASAM veri 
tabanına kayıtlı Suriye, Afganistan, Irak, İran, Filistin ve 
Somali’den gelerek Türkiye’deki 48 ilde ikamet eden toplam 

1162 mülteci ile anket çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu 
anket çalışmasında da ankete katılanların %82’si Covid-19 
salgını ve salgından korunma yöntemleriyle ilgili bilgi al-
dığını belirtti. Çalışmada öne çıkan diğer noktalar ise aşa-
ğıdaki gibidir:

• İş statüleri hakkında soru sorulan 184 kişi arasında sal-
gın öncesi işsiz olanların oranı %18 iken salgının baş-
langıcından sonra işsiz kalanların oranının %89 olduğu 
belirlendi. Salgın sonrası işsizliğin en önemli sebebinin 
mültecilerin çalıştığı kurumların çalışmayı durdurması 
olduğu aktarıldı.

• Eğitime erişimle ilgili sorulara yanıt veren 126 kişiden 
%47’si uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşa-
dığını ifade etti. Araştırmada, televizyon, akıllı telefon 
ve bilgisayar eksikliğinin eğitime erişimin önündeki en 
önemli bariyer olduğu ortaya çıktı.

• Sağlık hizmetlerine erişim konusunda soruları yanıt-
layan mültecilerin %15’i bu tarz hizmetlere erişimde 
sorun yaşadığını dile getirdi. Evi terk edememe, sağlık 
kurumlarının kapalı olduğuna dair yanlış bilgi, belge 
ve yeterli bilgi eksikliği sağlık hizmetlerine erişim ko-
nusunda yaşanan sıkıntıların başlıca sebepleri olarak 
gösterildi. 

ASAM’ın düzenlediği anket çalışmasının sonuçlarına https://bit.ly/3d4tKW7 üzerinden erişebilirsiniz.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf
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Mart 2020’den beri ülkeler sınırlarını 
kapatıp içlerine çekilmiş bir şekilde Co-
vid-19 salgınının geçmesini bekliyor. 
Gündelik hayatta ise salgının daha ge-
niş çevrelere yayılımını durdurmak için 
hem bireyler hem de kamu kuruluşları 
ve özel kuruluşlar çeşitli önlemler almış 
durumda. “Fiziksel mesafe” ya da “sos-
yal mesafe” kuralları adı altında hayata 
geçirilen bu önlemler kapsamında, kişi-
ler kendilerini evlerinde izole ediyor, iş 
yerleri ve bir araya gelme mekanları ka-
palı tutuluyor, ulaşım araçlarının yolcu 
alma kapasitesi ve sefer sıklıkları sınır-
landırılıyor. Tedbiri elden bırakmak 
isteyemeyen bazı ülkelerde kısmi ya da 
uzun süreli sokağa çıkma yasaklarının 
uygulandığını da görüyoruz. Kısacası 

salgın, sağlık açısından ciddi bir tehdit 
yaratmasının yanı sıra gündelik haya-
tı, alışkanlıkları ve çalışma biçimlerini 
etkilediği için toplumlara ve bireylere 
ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan 
zorluklar yaşatıyor.

Öte yandan vurgulamak gerekir ki sal-
gının çok boyutlu olumsuz etkilerini 
her toplum ya da her toplumsal grup 
aynı derinlikte deneyimlemiyor. Dev-
letler nezdinde, örneğin, hastane kapa-
sitesinin ve tıbbi malzeme tedarikinin 
kriz seviyelere düşmediği, sağlık hiz-
metlerine erişimin ucuz ya da ücretsiz 
olduğu Türkiye, Almanya, Danimarka 
gibi ülkelerin bu süreci şu ana kadar 
daha iyi yönettiğini söylemek müm-
kün. Ayrıca, Almanya1 ve Japonya2  gibi 

güçlü ekonomiler, bu süreçte maddi 
zarara uğrayan kurum ve bireylere 
destek olmak amacıyla destek paket-
leri açıklarken pek çok ülkede devlet 
desteği yeterli seviyede sağlanamıyor. 
Bireyler özelinde ise, evden çalışmanın 
mümkün olduğu sektörlerde çalışanlar 
salgın sürecine daha hızlı adapte olur-
ken evden çalışmanın mümkün olma-
dığı sektörlerde çalışanlardan işyerleri 
kapalı olanlar işsiz kalma veya ücretsiz 
izne ayrılma, iş yerleri açık olanlarsa 
sağlık tehdidi gibi zorluklarla karşı kar-
şıya kalabiliyor.

Durum böyleyken, hali hazırda yasal 
statüyle ilgili sorunlar, hizmetlere eri-
şimde yaşanan sıkıntılar, bazı kesim-
lerce benimsenen yabancı düşmanlığı, 

yerel halktan gelen tepkiler ve ön yargı, 
kültürel farklılıklar gibi sebeplerle top-
lumların en kırılgan grupları arasında 
yer alan göçmenler3 Covid-19 salgını 
sürecinden nasıl etkileniyor? Bu soruya 
kapsamlı bir yanıt vermek için henüz 
çok erken. Ayrıca, göçmenler kendi iç-
lerinde yasal statü ve toplumsal gruplar 
açısından büyük farklılıklar gösterdiği 
için hangi grubun salgından tam ola-
rak nasıl ve ne düzeyde etkilendiğini 
bilemiyoruz. Öte yandan konuya dair 
Türkiye’deki ilk çalışmaların sonuçları 
da yayınlanmaya başladı. Sığınmacılar 
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği-
nin (ASAM) 13-17 Nisan 2020 tarihleri 
arasında Türkiye’deki mülteciler üzeri-
ne yaptığı araştırmaya göre salgın son-
rası mülteciler arasındaki işsizlik ora-
nı %18’den %89’a çıktı.4 Temel haklar 
arasında yer alan eğitim ve sağlık alan-
larında da mülteciler çeşitli sorunlarla 
karşılaşıyor. ASAM’ın araştırmasına 
göre mülteci çocukların yaklaşık yarısı 
ilgili teknolojik gereçlere sahip olmama, 
internete erişememe, bilgi eksikliği gibi 
sebeplerle salgına karşı alınan tedbirler 
kapsamındaki uzaktan eğitimden fay-
dalanamıyor. RELIEF International’ın 
yaptığı çalışma ise mültecilerin sağlık 
hizmetlerine erişimde sorun yaşadığı-
nı gösteriyor.5 Yanlış bilgi, bilgi yeter-
sizliği, yasal belge eksikliği bu sorunun 
sebepleri arasında yer alıyor (ASAM, 
2020). Salgın sürecinde küresel ölçekte 
göçmen ve mültecilerin yaşadığı temel 

problemleri, işsizlik ve bunu takip eden 
maddi sorunlar, belirli hizmetlere eri-
şimde sıkıntılar, dil bariyeri sebebiyle 
bilgiye erişimde aksaklıklar, izolasyon 
önlemleri sebebiyle ortaya çıkan korku, 
yalnızlık hissi ve depresyon gibi psikolo-
jik sıkıntılar şeklinde özetlemek müm-
kün. Göçmenlerin yaşadığı bu sorunları 
en aza indirebilmek için sivil toplum ku-
ruluşları, merkezi hükümetler ve yerel 
yönetimler çeşitli çalışmalar gerçekleşti-
riyor. Bu yazının takip eden bölümünde 
Avrupa’daki belediyelerin göçmenlerin 
sorunları karşısında ne gibi uygulamalar 
yürüttüğünü inceleyeceğiz.6  

Bilgilendirme Çalışmaları

Henüz bir ilacı ya da aşısı bulunmayan 
Covid-19’a karşı mücadelede temel iki 
nokta mevcut. Bunlardan ilki birey-
lerin virüsün tehlikelerini anlaması, 
ikincisiyse bireylerin otoritelerin öner-
diği sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak kendilerini ve temasta bulundu-
ğu kişileri korumalarıdır. Bu noktada, 
dünyanın dört bir yanındaki kent yö-
netimleri halkı doğrudan bilgilendir-
mek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.7 
Bu çalışmaların en yaygınları arasında, 
virüse karşı korunma yöntemleri ve 
belediyelerin salgın döneminde sürdür-
düğü hizmetlere ilişkin bilgilerin bele-
diyelerin resmi internet sitelerinde ve 
sosyal medya hesaplarında yayınlama-
sı, broşürler halinde kamu alanlarında 
dağıtılması, reklam panolarına asılma-

sı ve halka yüz yüze aktarılması gibi 
çalışmalar yer alıyor. Öte yandan, söz 
konusu göçmenler olduğunda dil bari-
yeri sebebiyle bu çalışmaların yetersiz 
kaldığı durumlar olabiliyor. Bu durumu 
dikkate alan bazı belediyeler, dil konu-
sunda sıkıntı yaşayan göçmen grupları 
hedef alarak bilgilendirme çalışmalarını 
birden çok dilde yapıyor. Örneğin Al-
manya’nın Mannheim Belediyesi, virü-
se karşı bilgilendirici metinleri 7 farklı 
dilde yayınladı.8 Stuttgart9 ve Berlin10 
gibi belediyeler ise sadece metinleri de-
ğil aynı zamanda hijyen konusunda ne-
ler yapılması gerektiğine dair videoları 
farklı dillerde hazırlayarak halka sundu. 
Yine Almanya’da Berlin Senatosu resmi 
internet sitesinde Covid-19’a dair sık 
sorulan soruları güncelleyerek Türkçe, 
Arapça, Farsça, Lehçe, Rusça ve İngiliz-
ce olarak yayınlamaya devam ediyor.11 
Benzer bir şekilde farklı dillerde bilgi-
lendirme çalışmaları, Fransa’nın Paris,12 
Finlandiya’nın Turku,13 Yunanistan’ın 
Ionnina,14 Almanya’nın Erlangen,15 Uk-
rayna’nın Lublin16 ve İngiltere’nin Bris-
tol17 Belediyelerinde de mevcut. 

Özge Sivrikaya – Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı
Zeynep Yokmaç – Trier Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Covid-19 Döneminde Avrupa’daki 
Belediyelerin Göçmenlere Yönelik Çalışmaları

Kaynak: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)

1 https://www.dw.com/tr/alman-ekonomisini-kurtarmak-için-750-milyar-euroluk-paket/a-52889809 

2 https://bit.ly/2Y1tGlr

3  Göçmen kavramı bu yazıda mülteci, ekonomik göçmen, sığınmacı gibi farklı grupları içeren bir çatı terim olarak kullanılmaktadır. 

4  https://bit.ly/3d4tKW7

5 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf

6  Bu yazı kapsamında, EuroCities ve Intercultural Cities Network’un Covid-19 sayfaları, OECD “Kentlerin Covid-19’a karşı Politika Yanıtla-
rı” raporu, İltica ve Göç Araştırma Merkezi’nin (IGAM) Göç Gündemi Notları ve Marmara Belediyeler Birliğiinin web siteleri incelenmiştir. 
Araştırma, Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

7 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/ 

8  https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 

9  https://coronavirus.stuttgart.de/item/show/692300

10  https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/podcasts-and-videos-refugees-several-languages 

11  https://www.berlin.de/corona/faq/ 

12  https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Parisian-Measures-23april.pdf 

13  https://covidnews.eurocities.eu/2020/03/30/turku-getting-the-information-out/ 

14  https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page 

15  https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-2066/ 

16  https://lublin.eu/en/ 

17  https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/06/bristol-communication/ 

Kaynak: NRC

http://www.dw.com/tr/alman-ekonomisini-kurtarmak-i%C3%A7in-750-milyar-euroluk-paket/a-52889809
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/
http://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects
http://coronavirus.stuttgart.de/item/show/692300
http://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/podcasts-and-videos-refugees-several-languages
http://www.berlin.de/corona/faq/
http://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Parisian-Measures-23april.pdf
http://covidnews.eurocities.eu/2020/03/30/turku-getting-the-information-out/
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page
http://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-2066/
http://lublin.eu/en/
http://covidnews.eurocities.eu/2020/04/06/bristol-communication/
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Belediyeler, Covid-19 ile ilgili bilgi ve 
önlemlerin yaygınlaşmasında direkt 
rol almalarının yanı sıra, bu bilgilerin 
ulaşmasında temel etken olan internet 
gibi araçları da göçmenlere sağlayarak 
sürece dolaylı bir şekilde de katkı sağ-
layabiliyor. Örneğin İngiltere’de Leeds 
Kent Konseyi, hayırsever kuruluşlara 
zor durumdaki göçmenlere internete 
erişimleri konusunda yardımcı olma-
ları karşılığında fon sağlamaya yöne-
lik çalışmalar yürütüyor.18 Almanya’da 
mülteciler ve diğer göçmen grupları-
nın yerele dair bilgileri edinmelerini 
desteklemek amacıyla 60’tan fazla be-
lediyede hayata geçirilen mobil rehber 
“Integreat” uygulamasına, Covid-19 
sebebiyle farklı dillerde bilgiler eklendi. 
Ayrıca uygulama, ücretsiz çalıştığı için 
ekonomik sıkıntı çeken göçmenlere 
yereldeki bilgiye kolayca erişmeleri için 
de fırsat sunuyor.19   

Maske ve Hijyen Ürünlerinin 

Dağıtılması

Mevcut bilgiler ışığında, Covid-19’un 
öksürme ya da hapşırma sonucu ortaya 
çıkan damlacıklar ve temas yoluyla bi-
reyler arasında yayıldığı ve bu sebeple 
el hijyeninin ve maske kullanımının 
virüsün yayılmasını en aza indireceği 

düşünülüyor (WHO, 2020). Bu sebeple 
birçok belediye, maske ve hijyen ürün-
leri dağıtıyor. Almanya’nın Düsseldorf 
Belediyesi bu çalışmasına mültecileri de 
dahil ederek mültecilere 15 bin maske 
bağışladı.20  İspanya’nın Cartagena şeh-
rinde ise kayıt dışı göçmenlere hijyen 
ürünleri dağıtıldı.21 

Sosyal Yardım Hizmetlerine  

Erişim

Covid-19 salgını sebebiyle göçmenlerin 
ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşa-
ma, hizmetlere erişimde zorluk çekme 
gibi sorunlar yaşadıklarından bahset-
miştik. Avrupa’daki belediyelerin bu so-
runları ele alan bazı çalışmalar yaptığını 
görüyoruz. İsviçre’nin Cenevre şehri 
Covid-19 sürecinde acil sosyal hizmet 
servislerinin hedef kitlesini genişleterek 
belgesi olmayan göçmenlere de yardım 
sağlıyor.22 Benzer bir şekilde, İspanya’nın 
Barselona şehrinde yapılan ekonomik 
yardıma kentte düzensiz şekilde oturan 
göçmenler de dahil edilmiş durumda. Bu 
yardımların arasında bazı ödemelerden 
ve/veya hizmet bedellerinden muafi-
yet te yer alıyor23. İspanya’nın diğer bir 
kenti Cartagena ise belgesiz göçmenlere 
yemek hizmeti veriyor. 

Avrupa’daki belediyelerin göçmen 
topluluklar arasında risk altındaki ya 
da daha kırılgan gruplara yönelik ça-
lışmaları da mevcut. Örneğin Barselo-
na Belediyesi, izolasyon altında yalnız 
yaşayan yaşlı göçmenlerin kimliklerini 
belirleyip onlarla iletişim kurmaya yö-
nelik çalışmalar yürütüyor.24 İşsizlik 
sorununun yaşandığı haneler için Car-
tagena Belediyesi, var olan iş ilanlarını 
derleyip bu ailelere iletiyor. Öte yan-

dan, belediye aynı zamanda ödemeler, 
işsizlik, Ramazan sürecinde nerede dua 
edileceği, resmi prosedürler gibi ko-
nularda göçmenlere danışma hizmeti 
veriyor. İngiltere’nin Leeds Belediyesi, 
yoksul durumdaki sığınmacıların sağlık 
konusundaki ihtiyaçlarına erişimlerini 
sağlıyor.25 Portekiz’in Odmira Beledi-
yesi, yabancı tarım işçilerinin kaldığı 
yerlerde Covid-19’un yayılmasını önle-
mek amacıyla 500’e yakın göçmen işçiyi 
ağırlayabilecek, içinde sağlık hizmetle-
rinin sağlanacağı ve çeşitli aktivitelerin 
düzenlenebileceği alanlar yarattı.26  

Covid-19 süresince evsiz göçmenler 
de belediyelerin odaklandığı alt grup-
lardan biri oldu. Leeds Kent Konseyi 
başvuruları reddedilen ve kamu fon-
larından yararlanamayıp evsiz kalan 
sığınmacılara geçici yer sağlıyor. Bel-
çika’nın Brüksel Belediyesi, ev hizmet-
lerine erişimi olmayan göçmenlere 
kalması için iki otelde 220 oda ayarladı. 
Belediye, bu şekilde söz konusu göç-
menlere Covid-19 sürecinde destek 
olmayı amaçlıyor.27 Stuttgart Belediyesi 
ise izolasyon altındaki hastaların iyi bir 
tıbbi bakım görmeleri için 300’den fazla 
bakım yeri açtı. Buraya yerleşenler ara-
sında mülteciler de bulunuyor.28   

Kadın Göçmenlere Yönelik  

Çalışmalar

International Rescue Committee’nin 
Nisan ayında yayınladığı rapora göre 
kadın mülteci ve göçmenler salgın sü-
recinde erkeklere göre daha fazla zor-
lukla karşılaşıyor (CARE and IRC, 
2020).29 Gerek aile içi yaşlı ve çocuk bi-
reylerin bakımını kadınların üstlenmek 
zorunda kalması,30 gerekse karantina 

sürecinde ev içi şiddetten kaçabilecek 
bir alanın olmaması nedeniyle göçmen 
ve mülteci kadınlar da kırılgan gruplar 
arasında yer alıyor. Bu konuda Barcelo-
na Belediyesi, özellikle ev işlerini ve ai-
ledeki yaşlı bakımını iş hakkı kategorisi 
altında tanıyor.31 Ev ve aile içi bireyle-
rine bakımın iş olarak tanınması ev ka-
dınlarının sağlık sigortası ve emeklilik 
gibi haklardan yararlanmasına olanak 
tanıdığı için önemli. Lüksemburg’daki 
Dudelange Belediyesi ise, karantina sü-
recindeki aile içi şiddet mağdurlarının 
sığınması için iki hoteli hizmete sun-
du.32 Bir diğer örnek olarak, Leeds Kent 
Konseyi ev içi şiddete maruz kalan 
kırılgan gruplar için acil durum anın-
da iletişimi mümkün kılacak internet 
erişimi ve telefon kredi kuponları da-
ğıttı.33 Cartagena Belediyesi, Göç Biri-
mi’nin projeleri altında çalışmak üzere 
göçmen kadınların başvurularının teş-
vik edildiği iş ilanları açıyor. Yine aynı 
belediye, göçmen kadınların Covid-19 
sürecinde sosyalleşmesi için bir okuma 
ve tartışma kulübü açtı.34   

Sonuç

Hali hazırda zor şartlar altında çalışan 
ve yaşayan mülteci ve göçmen grupları, 
Covid-19 sürecindeki kısıtlar sebebiyle 
sağlık, eğitim ve sosyo-ekonomik alan-
larda vatandaşlara kıyasla daha fazla 
zorlukla karşı karşıya kalıyor. Devlet 
liderlerinin Covid-19 sürecindeki söy-
lemlerinin toplumun her kesimini kap-
sayıcı olması, mülteci ve göçmenlerin 
de bu süreçte yalnız bırakılmayacağının 
ilk göstergesi oldu. Avrupa’daki yerel 
yönetimlerden bazıları da mülteci ve 
göçmen gruplarını desteklemek ama-
cıyla Covid-19 sürecinde çeşitli faali-
yetler yürütüyor. Salgın sürecinde en 
yaygın yapılan çalışmalardan birinin 
çok dilli bilgilendirme çalışmaları oldu-
ğunu görüyoruz. Belediyeler, göçmen 
gruplara Covid-19 ile ilgili bilgilen-
dirme yapmayı önemsiyor ve bu bilgi-
nin toplumun tüm kesimine ulaşması 

amacıyla çeşitli dillerde Covid-19’un 
ne olduğu, virüsten nasıl korunması 
gerektiği ve hijyen tedbirleri üzerine 
yayınlar yapıyor. Virüsün yayılmasının 
önlenmesi adına maske ve hijyen ürün-
leri belediyeler tarafından mülteci ve 
göçmenlere ücretsiz dağıtılıyor, sosyal 
yardım hizmetlerine erişim mülteciler 
ve göçmenler için de mümkün kılını-
yor. Ayrıca, mülteci ve göçmen grup-
ları içinde daha kırılgan pozisyonlara 
sahip yaşlılar, çocuklar ve kadınlar için 
çeşitli düzenlemeler ve destekler yine 
yerel yönetimler tarafından sağlanıyor. 

Öte yandan Avrupa’daki bazı bölgeler-
de mülteciler ve göçmenler için alınan 
tedbirlerin yeterliliği konusunda endi-
şeler söz konusu. Avrupa’da Covid-19 
sürecinde göçmen ve mültecilere yöne-
lik faaliyet yürüten belediye sayısının 
ve çalışmaların çok sınırlı olduğunu 
söylemek mümkün. Mültecilere yö-

nelik faaliyetlerin çoğu bilgilendirme 
çalışmalarıyla sınırlı. Fakat biliyoruz 
ki Avrupa’daki mültecilerin bir kısmı 
mülteci kamplarında yaşamlarını sür-
dürmekte. Kamplarda yaşayanlar mut-
fak, banyo gibi alanları ortak kullanıyor 
ve bu durum sosyal mesafenin mülte-
ciler için sağlanmasını zorlaştırıyor. 
Dolayısıyla, bu alanlarda da salgının 
yayılmaması için çalışmalar yapılması-
nın elzem olduğunu söylemek gerekir.  
Covid-19’un etkisinin kısmen azaldığı 
bu dönemde hem yerel hem de merkezi 
yönetimlerin mültecilere, sığınmacı-
lara ve düzensiz göçmenlere yönelik 
çalışmalara odaklanması ve salgının 
olası ikinci dalgasında toplumun tüm 
kırılgan kesimleri göz önüne alınarak 
destek ve tedbir planları oluşturulması, 
salgının göçmenler üzerindeki olumsuz 
ve yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için 
hayati önem taşıyor.

18  https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page 

19  https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/02/nuremberg-mobile-guide-for-refugees-and-migrants/ 

20 https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/30/dusseldorf-masks-for-all/ 

21 https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page 

22  Ibid.

23  Ibid. 

24  Ibid.

25  Ibid.

26 https://covidnews.eurocities.eu/2020/03/27/odemira-500-quarantine-places-for-foreign-agricultural-workers/ 

27  https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/07/brussels-hotels-for-migrants/ 

28  https://covidnews.eurocities.eu/2020/03/28/stuttgart-shelter-for-quarantine-patients/ 

29  https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-IRC_Global-RGA-COVID-19_April-2020.pdf

30  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf

31  https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page

32  Ibid.

33  Ibid.

34  Ibid.
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Toplumsal Uyum Yolunda:  
Göç Dostu Kentler 

Göç yoğunluğunun arttığı şu dönemde, 
dünyanın farklı yerlerindeki birçok ye-
rel otoritenin belki de üzerinde en çok 
konuştuğu ve zorlandığı meselelerden 
biri yeni gelenleri topluma nasıl en-
tegre edecekleri konusu. Birçok yerel 
yönetim, göçmenlerin  yeni sistem için-
deki politik, yasal, psikolojik ve eko-
nomik sebeplerden kaynaklanabilecek 
kırılganlıklarını en aza indirecek, diğer 
yandan yerel toplulukların göçmenle-
rin gelişine yönelik duydukları endişe 
ve belirsizlik duygularını dindirecek 
politika ve projeler üretmeye çalışıyor. 
İngiltere’deki Coventry, Birmingham,  
Wolverhampton belediyeleri de bu 
çabayı paylaşanlar arasında. Bu sebep-

le, 2017’de üç belediye bir araya gele-
rek “Göç Dostu Şehirler” (Migration 
Friendly Cities) isimli ortak bir projeyi 
hayata geçirdi. Avrupa Birliği’nin Kent-
sel Yenilikçi Hareket Fonu ile bütçe-
lenen projeye Coventry Belediyesi ön 
ayak oldu. Dört yerel ve ulusal sivil top-
lum kuruluşu, Coventry Üniversitesi, 
çok uluslu bir şirket gibi farklı sektör-
lerden kurumlar da projenin ortakları 
arasında yer alıyor. Birçok şehre ilham 
verebilecek projenin detaylarını proje-
nin yaratıcılarından Coventry Üniver-
sitesi Dayanıklı Kent İnisiyatifi Prog-
ram Lideri Sinead Ouillon ile konuştuk. 
Keyifli okumalar. 

Göç dostu şehirler fikri nasıl  

ortaya çıktı? Bu projeyi  

başlatırken motivasyonunuz 

neydi? 

Coventry çok farklı bir şehir. Fakat 
hala istihdam ve beceriye eşit erişim 
konusunda pek çok zorluk yaşıyoruz. 
Coventry Kent Konseyi bu konuyla il-
gili oldukça kararlı bir duruş sergileyip 
göç ekibine yatırım yapmış ve yerel bir 
göç ağına destek vermiştir. Proje fikri, 
Coventry’nin yerel göç ağından çıktı. 
Konseyden göç yetkilisiyle konuşmaya 
gittiğimde ve onlara entegrasyon ko-
nusunda bir şeyler yapabilmek adına 
fon başvurusu yapabilme fırsatından 

Kaynak: MiFriendly Cities

Özge Sivrikaya – Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı

bahsettiğimde, projenin temalarını 
seçen yerel göç ağı ekipleri oldu. Bize 
en büyük zorluğun istihdam ve bece-
ri, göçmenlerle ilgili medyada ve ge-
nel halk arasında olumsuz haberler ve 
medyada yeteri kadar göçmen sesinin 
olmadığı konularında olduğunu söyle-
diler. Ayrıca, çoğu zaman göçmenlerin 
sunabileceği pek çok şey olduğuna dair 
çok heyecanlıydılar. Fakat onların su-
nabilecekleri şeyler iyi anlaşılamıyor. 
Buna ek olarak, özellikle sığınmacılar 
ve mülteciler olmak üzere göçmenlerin 
direnci konusunda bir farkındalık mev-
cut. Tecrübe ettikleri her şeyden dolayı, 
oldukça güçlü ve dirençli bir karaktere 
sahipler. Girişimcilik konusunda da su-
nabilecekleri çok şey var. Göçmenlerin 
bir iş yeri açma ve risk alma konusunda 
çok iyi olduğu kabul ediliyor. Bu görüş-
meler aracılığıyla temaları belirledik. 
Daha sonra, Yerel Göç Ağı ekibinin her 
yıl yaptığı, göçmenlerin ihtiyaç anali-
zini gerçekleştirdik ve Coventry Üni-
versitesi çalışanlarla araştırma yapmaya 
başladı. Aynı zamanda, üç şehirde 2000 
kişinin kapısını çalarak göçmenlere 
karşı duygularını belirlemek üzere bir 
anket çalışması gerçekleştirdik. Böylece, 
göç ağından gelen ihtiyaç analizi sonuç-
larıyla beraber bu araştırma, projenin 
neye benzeyeceğini, hangi temalar üze-
rinde çalışacağımızı ve hangi faaliyetleri 
hayata geçireceğimizi belirlemiş oldu. 

Bir yeri “göç dostu” yapan nedir?

Bence eğer bir yerde herkes topluma 
katkı sunabiliyorsa ve bu katkı takdir 
ediliyorsa o zaman bu şehir göç dostu 
bir şehirdir. Sığınmacılar veya göç-
menler açısından konuşmamızın bile 
gerek olmadığını düşünüyorum. Şehir 
düzeyinde, herkesin katkılarının takdir 
edildiğini ve herkesin katkı sağlama ve 
üretme kabiliyeti olduğunu hissettiği 
her yerin göç dostu şehir olduğunu dü-
şünüyorum. 

Projenin ana adımları ve başarıları 

nelerdir? Projeyi biraz daha  

detaylandırabilir misiniz?

Bence şu anda projenin başarılı olduğu 
nokta, oldukça esnek davranabiliyor 
olmamız. Araştırmayı uyarlayıp yeni 
şeyler geliştirebildiğimiz veya işe yara-
mayan yerleri belirleyip değiştirdiğimiz 
için şu anda 31 tane faaliyetimiz var. 
Her şeyde başarılı olamadık. Hata yap-
tığımız veya başka projelerde de aynı 
şeylerin yapıldığını gördüğümüz çok 
alan var, bu yüzden değişime ihtiyacı-
mız vardı ve biz de onları değiştirdik. 
Bu sebeple, gerçek zamanlı gelişim için 
kanıt bulma ve sahada yaptığımız akti-
vitelere değişiklikler yapma yetimizin 
iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı za-
manda, sığınmacıların, mültecilerin ve 
göçmenlerin aktiviteyi kendileri yönet-
meleri için oluşturduğumuz mekaniz-
manın gerçekten çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Mekanizmaya katılım, 
küçük taban hareketleri, yenilikçiler ve 
zorluklara çok yakın olan kuruluş ve bi-
reyler tarafından tasarlanmıştır. Ben de 
bu projeden alıp ileriye götürmek iste-
diğimiz şeylerden birinin hiper-yerelin 
kent konseyindeki karar alıcılarla olan 
bağlantısı olduğunu düşünüyorum.

Proje ortakları oldukça çeşitli 

çevrelerden oluşuyor. Yerel yöne-

timler, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler, özel sektör gibi 

ortaklar var. Sizi bu çok paydaşlı 

yaklaşıma götüren ne oldu? 

Göçmenler de herkes gibidir. Bizlerin 
sadece tek bir ihtiyacı yoktur. Pek çok 
farklı ihtiyaçlarımız ve hayallerimiz 

vardır. Aynı zamanda, şehirler de ol-
dukça karmaşıktır. Eğer şehir çapın-
da bir şeyler geliştirmek istiyorsanız, 
o zaman o şehirde bulunan bütün bu 
aktörleri veya en azından şehrin fark-
lı kısımlarını temsil eden aktörleri bir 
araya getirip sürece dahil etmeniz ge-
rekir. Bu nedenle, ilk olarak işverenleri 
sürece dahil etmek önemlidir. Bence 
eğer şehir düzeyinde bir şey başarmak 
istiyorsanız, kilit bir bileşen olarak yö-
netişime de sahip olmanız gerekir. Bu 
yüzden kent konseyleri oldukça önem-
lidir. Bence, üniversiteler de sivil bir 
rolü ve misyonu olduğu için temel bir 
kurumdur ve partnerlik için kullanışlı-
dır. Biz üniversite olarak, hem araştır-
ma yapıyoruz, hem de işvereniz. Giriş 
seviyesinden doktoraya kadar eğitim 
veriyoruz. Bir de ortaklarımız arasın-
da her gün sığınmacılarla, mültecilerle 
ve göçmenlerle çalıştıkları için onları 
desteklemede tecrübeli ve gönüllülük 
üzerinden çalışan taban hareketleri 
ve yerel kuruluşlar var. Göçmenlerin 
entegrasyonunu desteklemede özel 
segmentlerde uzman olan sivil toplum 
kuruluşlarımız da var. Genel olarak 
topluma fayda sağlayabilecek daha ge-
niş toplumsal programlar geliştirmek 
için göçmenleri destekleme konusunda 
uzmanlaşmış kuruluşlardan oluşan göç 
ağımız var. Ayrıca, Göçmen Sesleri var. 
Bunlar Birleşik Krallık medyası ile ol-
dukça iyi bir bağlantı içinde. Göçmen-
lere gazetecilik eğitimi veriyorlar ve 

35  Göçmen terimi; ekonomik göçmen, mülteci ve sığınmacı gibi farklı motivasyonlarla başka bir ülkede yaşamaya başlamış ve farklı yasal 
statülere sahip bireyleri ifade eden bir üst terim olarak kullanılmıştır. 

36  Göç Dostu Şehirler Projesi ile ilgili daha detaylı bilgiye https://mifriendlycities.co.uk üzerinden erişebilirsiniz. Kaynak: MiFriendly Cities

R Ö P O R TA J

http://mifriendlycities.co.uk


1312

tamamı medyaya daha çok göçmen sesi 
getirmeye, daha olumlu haberler yap-
maya ve sürekli olumsuz gelen haber-
lerle mücadeleye odaklanmış vloglar ve 
bloglar geliştiriyorlar. Yasal danışman-
lık ve destek verme konusunda muh-
teşem olan Merkezi İngiltere Hukuk 
Bürosu da var. Önemli olan işveren, 
eğitimci, hükümet ve taban kuruluşla-
rın farklı perspektifinden göçmenlerin 
ve mültecilerin entegrasyonu için daha 
bütünsel bir çerçeve geliştirmek için 
işbirliklerini bir araya getirmek. En 
önemlisi de göçmenlere ve araştırmacı-
lara da eğitim veriyoruz. Çünkü muh-
teşem bir ortaklığınız olabilir, ama hala 
göçmen sesleriyle doğrudan bir bağ-
lantınız olmayabilir. Bu sebeple, göç-
menleri bizim deyimimizle “Vatandaş 
Bilim İnsanı” olarak veya başkalarının 
deyimiyle “Topluluk Araştırmacıları” 
olarak farklı alanlarda eğitiyoruz. Bizim 
işimizi iyi yapıp yapmadığımızı bize 
söyleyenler onlar. Onlar aynı zamanda 
bizim normalde erişimimiz olmayan 
toplulukları bir araya getirebilen kişi-
ler. Onlar sayesinde, bu grup içerisinde 
nasıl farkındalık yaratmaya başlayabile-
ceğimize ve krizle karşılaşmadan önce 
onları nasıl daha iyi destekleyebileceği-
mize dair iç görü edinebildik.

Bu projedeki üç kent konseyinin 

belirlenmiş rolleri nelerdir?  

Bu yerel yetkililer projeye  

nasıl katkı sağlıyor?

Birmingham’da projeden gelen fon, 
görevi özellikle göçmenleri işveren-
lerle buluşturmak ve aynı zamanda 
işverenlerle çalışıp onları olan bir is-
tihdam aracısını görevlendirmek için 
kullanılıyor. Kent konseylerinin yap-
tığı bir diğer şey, “Dilimi Paylaş” adı 

verilen bir program yürütmeleridir. İlk 
olarak onların İngilizce dil yeterlilikle-
rinin çok önemli olduğunu kabul ettik. 
Hala İngilizce öğrenmek isteyen, fakat 
bunu daha gayri resmi bir ortamda 
yapmak isteyen ya da sorumlu olduk-
ları çocukları olduğu için, üniversiteye 
gidemeyen çok insan var. Öte yandan, 
çocuklarını kütüphaneye götürüp daha 
gayri resmi bir ortamda dillerini gelişti-
rip paylaşım yapabilirler. Böylelikle, her 
konsey pek çok gayri resmi dil öğreni-
mi imkânı sağlıyor. Ayrıca, konseyler 
politik yönetişim sağlıyor ve projeden 
gelen bilgiler sonucunda değiştirilebi-
lecek hizmet alanlarını tanımlıyorlar. 
Bunun yanı sıra, atanmış hizmetler de 
sunuyorlar. Birmingham’da tabandan 
18 kuruluşu atayarak entegrasyonu 
destekleme faaliyetleri yürütüyorlar. 
Wolverhampton Belediyesi ve Co-
ventry Üniversitesi mobilya fabrikaları 
kurdu. Buralarda mobilya oksitleme ya-
pıyoruz ve Coventry’deki insanlara bo-
yama ve dekorasyon eğitimi veriyoruz. 
Sonra burada eğitilenler, yerel halktan 
kişiler örneğin, yaşlıların evine gidip 
evlerini yeniliyorlar. Böylece, göç-
menler hakkındaki olumsuz duyguları 
değiştiriyoruz. Çünkü bu ev yenileme 
girişimleriyle topluma destek veriyor-
lar. Coventry projedeki yöneten otorite 
olduğu için, onlar biraz daha fazlasını 
da yapıyor. Coventry’de yenilenecek 
evleri belirlemeye de yardımcı oldular. 
Göçmenlere eğitim de veriyorlar. Ayrı-
ca, bence yaklaşık 6 üyesi bulunan ge-
niş bir göç ekibine sahip olduğu için de 
Coventry istisnai bir örnek. Bu yüzden, 
özel olarak göçmen sağlığı konusunda 
Kamu Sağlığı Departmanından da bilgi 
sağlayabiliyorlar. Yani, kent konseyleri 
farklı şeyler yapabiliyorlar. Fakat ben-

ce yönetişim, verdiğimiz hizmetleri 
değiştirme ve hizmet yöntemlerimizi 
etkileme yetileri entegrasyonu daha iyi 
desteklemek için gerçekten çok faydalı. 

“Mülteciler ve göçmenler, proje 

geliştirmenin her aşamasına dahil 

oldu.” diyorsunuz. Bu, çok farklı 

ve eşsiz bir yaklaşım. Göçmenlerin 

projeye dahil olmasını sağlayan 

katılımcı araçlar nelerdir?

Farklı mekanizmalarımız var: vatan-
daş gazeteciler, vatandaş bilim insanla-
rı, sosyal girişimler, sosyal inovasyonu 
projeleri ve sağlık kahramanları. Medya 
laboratuvarlarımızdaki Göçmenlerin 
Sesleri platformunda gazetecilik eğitimi 
alan mülteciler, göçmenler ve sığınma-
cılar var. Böylece, sürekli olarak bilgi 
topluyorlar ve proje için materyaller 
geliştiriyorlar. Buna ek olarak, Toplum 
Sağlığı Kahramanlarımız var. Sığın-
macıların, mültecilerin ve göçmenle-
rin sağlık hizmetlerine erişimi genelde 
zor olduğundan, topluluklarına gidip 
güven duyulan bir komşu veya birey 
olarak hayati hizmet vermeleri için sı-
ğınmacılara, mültecilere ve göçmenlere 
eğitim verdik ve onlara sağlık hizmet-
leri  konusunda yardım edebilecek kişi-
ler atadık. Vatandaş bilim insanlarının 
görevi, o alanda araştırma projesini 
veya yeterince dikkat çevrilmediğini 
düşündükleri zorlukları belirlemektir. 
Araştırmayı yapan kişilerdir. Biz üni-
versite olarak bunu yapmaları için on-
lara destek veriyoruz. Ayrıca, üniver-
site olarak vatandaş bilim insanlarına 
araştırmaları hakkındaki makalelerini 
yayınlamaları ve aynı zamanda mese-
leyi daha derinden anlamaları için daha 
fazla sayıda odak grup görüşmeleri yap-
mak için destek verdik. Buna ek olarak, 
kent konseyinin erişimi için web sitede 
yayınlayabileceğimiz politika önerileri 
geliştirebilmeleri için vatandaş bilim 
insanlarıyla beraber çalıştık. Bu saye-
de, bazı küçük yöntemlerle hizmetleri 
değiştirip değiştiremeyeceklerini an-
layabilirler. Sosyal Girişim Projemiz 
de var. Mülteciler ve göçmenler kendi 
sosyal girişimlerini kurarak yerel eko-
nomiye etki edebiliyor. Ayrıca, belir-
ledikleri ihtiyaç alanında işlerini sosyal 

bir amaçla büyüttükleri, yani sosyal bir 
oldukları için de ekonomiye katkı sağ-
lıyorlar. Son olarak, Sosyal İnovasyon 
Projelerimiz var. Burada mülteciler ve 
göçmenler göç ile alakalı olmayan, fa-
kat örneğin, izole olan ve hiç iletişime 
dahil olmayan bir grup kadını görüp bu 
kadınların dikiş işlerine teşvik edildiği 
ve böylece bir sosyalleşme fırsatı bul-
dukları bir şehir yada topluluk projesi 
belirleyebiliyor. Böylelikle, genel olarak 
topluma yardım etmeyi isteyen mülte-
ciler ve göçmenler tarafından gerçek-
leştirilen çok çeşitli sosyal inovasyonu 
projeleri düzenlemiş bulunuyoruz. 

Proje, iki yönlü bir entegrasyon 

sürecine dayalı. İlk olarak, “enteg-

rasyonu” nasıl tanımlıyorsunuz? 

Bu iki yönlü entegrasyon süreci 

için atılan bazı somut adımlar 

nelerdir?

Şehrinizin sosyal-ekonomik dokusuna 
katılabileceğinizi düşünüyorsanız, o za-
man sizin entegrasyonunuz gayet kolay 
olacaktır. Öte yandan, en çok endişe 
duyduğumuz alan ev sahibi topluluk. 
Özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılması 
ve ırkçılık ile nefret suçlarındaki artışla 
beraber, entegrasyonun bir diğer tara-
fı olarak yapmak istediğimiz şey yerel 
ev sahibi topluluklara sığınmacılarla, 
mültecilerle ve göçmenlerle mümkün 
olduğu kadar çok etkileşim fırsatı ver-
mek. Bir araya gelmezlerse birbirlerini 
tanıyamazlar. Bu yüzden, pek çok ak-
tivite sadece sığınmacılara, mültecilere 
ve göçmenlere değil, aynı zamanda ev 
sahibi topluluğa da odaklanıyor. Mo-
bilya fabrikalarında, sağlık kahraman-
larında ve eğitim kurslarında hem uzun 
süredir şehirde yaşayan kişileri hem 
de yeni gelen bireyleri bulabilirsiniz. 
Ayrıca, temel olarak Beyaz Britanyalı 
bireyler arasında bir araştırma da ger-
çekleştirdik. Özellikle az sayıda göçmen 
olan mahalleleri seçtik, çünkü ev sahibi 
topluluklarından onları mültecilerle, sı-
ğınmacılarla ve göçmenlerle etkileşime 
girmekten alıkoyan engelleri öğrenmek 
istedik. İnsanlarla anket yaptığımızda, 
“onlarla ilgili bir sorunum yok” dediler. 
Fakat daha derine indiğimizde, gerçek-
te çok fazla bariyer olduğunu bulduk. 
Ana bariyerlerden birisi dil. Bir başkası 

da oruç ve namaz gibi dini ibadetlerin 
gözlemlenmesi. Dini kıyafetler bir baş-
ka bariyer olarak algılanıyor. Şu anda, 
bu konuların neden özellikle entegras-
yonun önünde bariyer olduğunu daha 
derinden anlamak, insanlara neyin de-
ğiştirilebileceğini sormak, bu bariyer-
lerin üstesinden nasıl gelebileceğimizi 
öğrenmek ve birlikte sosyalleşmeye 
daha fazla fırsat verecek alanlar tasar-
layabilip tasarlayamayacağımızı gör-
mek için bu mahallelerdeki insanlarla 
yapılacak bazı odak grup görüşmeleri 
geliştiriyoruz. Başka bir ifadeyle, ev 
sahibi topluluklara da bakıyor ve mül-
tecilere, göçmenlere ve sığınmacılara 
verdiğimiz dikkati eşit derecede onlara 
da veriyoruz.

Göç Dostu Şehirler projesi 3 yıllık 

bir girişim. Proje bittikten sonra 

proje çıktılarını nasıl sürdür-

meyi planlıyorsunuz? Projenin 

çıktılarını Birleşik Krallık içinde 

uygulamayı mı yoksa yurt dışına 

genişletmeyi mi planlıyorsunuz? 

Yaygınlaştırmak için kullanılacak 

ana uygulama araçları nelerdir?

Ara raporu yazarken, fonlama bittik-
ten sonra gerçekçi olarak devam ede-
bilecek aktiviteleri belirlemek istedik. 
Dilimi Paylaş programı devam edecek. 
Coventry’de dijital üretim kursları, mo-
bilya fabrikası ve ev yenileme devam 
edecek, fakat bunlar yeni bir şeylere de 

dönüşebilir. Biz start-up firmalarını da 
destekleyeceğiz. Bir şeyleri değiştirebi-
lecek işletmeleri desteklemek istiyoruz. 
Ortakların çoğu birbirini tanımıyordu, 
ama ortakların beraber çalışarak başarı-
lı oldukları yeni projelerimiz var. Bence 
sosyal girişimler desteklenmeye devam 
edecek ve göçmenlere de desteği süre-
cek. Önceden sadece göçmenlere yöne-
lik olmayan sosyal girişimcilik üzerine 
eğitim sağlıyorduk, bu yüzden girişim-
lerimiz de devam edecek. Yerel girişim 
ortaklıklarının göçmenlere desteği ön-
celikleri olarak almalarının devam et-
mesini istiyoruz. Bu yüzden, gayet iyi 
gittiğini düşündüğümüz bazı aktivite-
ler devam edecek. Önceden ortaklıkta 
mültecilerle ve göçmenlerle çalışmak 
istemeyen bazı kuruluşlar artık mül-
tecilerle çalışmaya devam edecekler. 
Yaptığımız işlerle ulusal düzeyde dikkat 
çekmeyi başardık. Bu da yaptığımız bazı 
şeylerin başka şehirlerde yapılması için 
fırsat yaratabilir. Politika bakış açısıyla, 
bence tabandaki kuruluşların politika 
kararlarına ve hizmet tasarımına dahil 
edilmesinin gücü tanınmaya devam 
edecek. Ama bence başardığımız şey, 
farkındalık yaratmak ve yeni ortaklık-
lar ve işbirlikleri kurmak oldu. İşveren-
lerle yaptığımız çalışmanın gelecek için 
çok değerli olacağını düşünüyorum. Üç 
işletmeyi devreye aldık. Bu işletmeler 
büyürse, daha çok insanı istihdam ede-
bilirler.

 Kaynak: MiFriendly Cities

Kaynak: MiFriendly Cities
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Birkaç ay önce, Türkiye sınırından 
Avrupa’ya geçmeye çalışan mülte-
cilerin yaşadığı zorluklara medya 
aracılığıyla çoğumuz tanık olduk. Bu 
zorlu yolculuk, insanlık tarihinde ne 
ilk ne de son olacağa benziyor. Özel-
likle de Ortadoğu ülkelerinde yaşa-
nan iç çatışmalar sebebiyle birçok 
kişi daha iyi bir gelecek umuduyla 
yasal ya da yasal olmayan yollarla 
güvenli ülkelere göç etmeye devam 
ediyor. Bu süreçte Türkiye ve Av-
rupa’daki bazı ülkeler şiddetten ka-
çan mültecilere kapılarını açtı. Öte 
yandan bu zorunlu göç durumu hem 
mülteciler hem de mültecileri kabul 
eden ülkeler ve kentler için çeşitli 
zorluklar yarattı. Bu şartlar altında, 
Danışma Kentleri (Solidarity Cities) 
ağı, temel insan haklarını gözeterek 
göç alan kentlerin süreci daha iyi 
yönetmesi amacıyla Atina Belediye 
Başkanı George Kaminis öncülü-
ğünde bir Avrupa Kentleri (EURO-
CITIES) inisiyatifi olarak kuruldu. 

Ağın çalışmaları 4 temel etrafında 
şekilleniyor:

• Kentlerdeki mülteciler konu-
sunda bilgi paylaşımı

• Kentler arası teknik ve finansal 
destek ve kapasite geliştirme

• Yeniden yerleştirilen mültecileri 
alma sözü

• Mültecilerin kabulü ve enteg-
rasyonu konularıyla daha çok 
ilgilenilmesi ve bu konularda 
kentlerin direkt fonlanması ko-
nusunda savunuculuk

Yukarıdaki 4 temel çerçevesinde fa-
aliyet göstere Dayanışma Kentleri 
Ağı, Yunan adalarındaki kamplarda 
yaşayan, ailesi olmayan çocukların 
Avrupa şehirlerine yerleştirilme-
si konusunda çağrı yaptığı bir açık 
mektup yayınladı. Mektuba http://
www.eurocities.eu/eurocities/
news/Cities-ready-to-take-in-re-
fugee-children-WSPO-BNXCTQ 
üzerinden erişebilirsiniz.

Ağa üyelik, göçmenlerin kabulü ve 
entegrasyonu alanında birbirleriyle 
yakın bir şekilde çalışmak isteyen ve 
dayanışmaya açık olan Türkiye’deki 
şehirler de dahil tüm Avrupa şehirle-
rine açık. Üyelik ücreti bulunmayan 
ağa katılmak için belediye başkanı-

nın fotoğrafı ile Dayanışma Kentle-
ri’nin felsefesine uygun bir sözünü 
-daha sonra ağın web sitesinde ya-
yınlanmak üzere- Katharina Bam-
berg’e katharina.bamberg@euro-
cities.eu e-posta adresi üzerinden 
iletebilirsiniz. 

Dayanışma Kentleri’nin ortaya çı-
kış hikayesini https://solidarityci-
ties.eu/press/coverage/79-video_sc   
üzerindeki videodan izleyebilirsiniz. 

Ağ ile ilgili daha fazla bilgiye  
https://solidaritycities.eu üzerinden 
erişebilirsiniz. 

İletişim:

Tel: +32 2 552 08 88

E-mail:  Katharina Bamberg  
(Politika Danışmanı):  
katharina.bamberg@eurocities.eu 

Silvia Ganzerla (Politika Danışma-
nı): silvia.ganzerla@eurocities.eu 
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