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SOSYAL
UYUM
STRATEJİSİ
2011 yılı itibariyle Suriye’de meydana gelen
gelişmeler ışığında dünya şimdiye kadar
yaşamamış olduğu bir göç hareketini tecrübe
etmiştir. Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve
bilhassa Türkiye yaşanan bu göçün ekonomik,
sosyal, kültürel açıdan yol açtığı sorunlar ile
yüzleşmek ve bu süreci yönetebilmek üzere
politikalar üretmek zorunda kalmıştır. Türkiye,
geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden gelen göç
hareketleri ile birlikte büyük bir mülteci kitlesine
ev sahipliği yaparken, Suriyeli mültecilerin gelişi
ile birlikte dünyadaki en fazla mülteci bulunan
ülke konumuna gelmiştir.

SOCIAL
COHESION
STRATEGY
The world has experienced the biggest
immigration movement since the Syrian
conflict which began 2011. European countries,
Middle Eastern countries and Turkey have been
forced to confront various social, economic
and cultural problems caused by this refugee
movement and have had to produce policies
to bring this process to a solution. Turkey has
had to receive a large of refugees migration
from different countries especially from Syria
in recent years and Turkey has since become
the country hosting the highest number of
refugees in the world following the Syrian war.
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Giriş:

Introduction:

G

C

öç süresinin başlangıcında Suriyeli mülteciler için hazırlanan kamplar daha sonrasındaki büyük göç hareketleri karşısında yetersiz kalmış, Suriyeli mülteciler Türkiye’nin farklı
kentlerine dağılmış ve yerel halk ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Bu denli büyük bir kitlenin kamplarda ikamet etmesini sağlamanın
zorluğunun yerini bugün kentlerde yaşayan
Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna uyum
problemleri ve karşılıklı olarak Türkiyelilerin de
Suriye toplumuna uyum sürecinde yaşadığı
zorluklar almıştır. Bu kadar çok sayıda Suriyeli
mültecinin kısa süre içerisinde kentlere dağılmış bir şekilde sosyal hayata dâhil olması özellikle ekonomik ve sosyal alanda pek çok soruna
sebebiyet vermiştir.

amps prepared for Syrian refugees at the
beginning of the migration process remained insufficient for this great migration movement and Syrian refugees settled in different
cities of Turkey and began to live with local
communities. The difficulty of making sure
that such a large refugee population resides in
the camps has been replaced during the process by the adaptation problems to society of
Syrian refugees and mutually, the Turks faced
difficulties in adapting with the Syrian society.

T

he involvement of this Syrian refugee popula tion into social life in a short span of time
has caused many problems in terms of economic and social processes. In addition to the
costs brought by the refugees to make them
benefit from various services, the necessity of providing job opportunities for
the refugees living in urban
areas and offering them
sustainable economic level
has affected the employment conditions in Turkey
in many ways. For example, becoming part of a cheap labor force has led to a
violation of people’s rights
to work. This also caused
the idea that employment
opportunities are offered
only to the refugees and
local people are forced to
fall out of work. This is also
one of the facts which causes and feeds the xenophobia. As can be inferred from
this example, the inclusion
of such a big refugee population into Turkis
community in a very short time without adapting any social cohesion to both refugees and
Turkish people has caused various problems
and led to discontent among the local communities. In this context, Turkey has to develop
social policies that can prevent and minimise
discontent based the experience of migration.

M

ültecilerin
toplumda
çeşitli
hizmetlerden
yararlanmasının
getirdiği
maliyetin yanı sıra kentlerde yaşayan mültecilerin yaşamlarını ekonomik olarak
devam ettirmeleri, sürdürülebilir bir ekonomik seviyeye gelmesi gerekliliği, ülkedeki istihdam koşullarını da
pek çok açıdan etkilemiştir.
Örneğin ucuz iş gücünün
bir parçası haline gelmeleri insanların çalışma haklarına karşı bir ihlali ortaya
çıkarmıştır. Aynı zamanda
bu durum yerel halkın işlerinin elinden alındığı düşüncesinin oluşmasına sebep
olmuştur. Bu durum zenofobiyi besleyen olgulardan
biri olmuştur. Bu örnekte
de görüleceği üzere bu denli büyük bir kitlenin
çok kısa bir süre içerisinde topluma tam anlamıyla uyumu sağlanmadan sosyal hayata dâhil
olması çeşitli problemlere yol açarak hoşnutsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu doğrultuda Türkiye, göç meselesinde yaşadığı deneyimler üzerinden bu hoşnutsuzlukları
önleyici ve giderici sosyal politikalar geliştirmek
durumundadır.
Zenofobi: Yabancı düşmanlığı
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T

T

urkey has pursued an open-door policy
towards Syrian refugees. In this process,
Turkish society has shown a positive approach
towards refugees within the scope of humanitarianism and tolerance, and has considered
Syrian refugees like “guests.” However, to some
extent, we now observe that the phenomenon of hospitality decreases as the refu- gee
population continue to live in Turkey and local
communities begin to feel dissatisfied about
the refugee population living in Turkey. The
transformation of the Syrian refugees living
in Turkey into a permanent condition which is
not temporary has made it difficult to resolve
the problems based on understanding of hospitality by decreasing the level of acceptance
and tolerance of the local communities since
the concept of hospitality refers to a situation
that is temporary by its nature. The permanent residence of Syrian
refugees has led to fundamental changes in the policies towards the migration
process.

ürkiye Suriyelilere yönelik açık kapı politikası izlemiştir. Bu süreçte Türk toplumu hayırseverlik ve hoşgörü yaklaşımı kapsamında
mültecilere karşı olumlu bir yaklaşım sergilemiş ve Suriyeli mültecileri “misafir” olarak değerlendirmiştir. Bu ne kadar sevindirici de olsa
“misafirperverlik” olgusunun süreç ilerledikçe
azaldığı ve yerini yerel halkın mültecilerin varlığından hoşnutsuzluğuna bırakmış olduğunu
gözlemlemekteyiz. Mültecilerin toplum içindeki mevcudiyetlerinin geçici değil kalıcı bir duruma dönüşmesi, yerel halkın kabul ve tolerans
düzeyini düşürerek meselenin misafirperverlik
anlayışı ile çözülmesini güç kılmıştır. Çünkü misafirperverlik kavramı doğası gereği geçici olan
bir duruma referans vermektedir. Suriyeli mültecilerin kalıcılık durumu, göç sürecine yönelik
politikalar üzerinde kökten bazı değişiklikler
yaşanmasına yol açmıştır. Mültecileri çeşitli
hizmetlerden yararlanması
halkın dezavantajlı kesimlerinin “küskün yurttaş”lığına yol açmıştır. Devletin
ve uluslararası kuruluşların
mültecilere yönelik olarak
gerçekleştirdiği politikaların
maliyeti ve görünürlüğü, yerel halkı mültecileri bir yük
ve “düzeni bozanlar” olarak
görmelerinin
sebeplerinden biri haline getirmiştir.
Bu durum sosyal gerginliğin yükselmesine ve bilhassa Suriyelileri hedef alan bir
yabancı düşmanlığına sebep olmuştur.

T

he fact that the Syrian
refugees can benefit
from various services has
led to saturnunity among
the disad- vantaged groups
of Turkish society. The cost
and visibility of the policies
developed both by the state and international organizations towards Syrian
refugees it become the reasons the local communities
to accept the refugees as
those who place strain on
them and cause to disorder. This has led to a rise in
terms of social tension especially to xenophobia
which directly targets Syrian refugees.

M

ültecilerin farklı hizmetlerden
yararlanabilmesi sosyal uyumun
sağlanması için oldukça
önemlidir. Konu ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler gerçek anlamda mültecilerin bulundukları ülkeye kabul edilmelerini ve yerel halk
ile uyum içinde yaşamalarını sağlamaya yetmemektedir. Mültecilerin toplumsal hayatta
varlık gösterebilmelerinin birincil koşulu içinde
bulundukları toplumun dilini konuşabilmeleridir. Bu sebeple Türkçe dil öğreniminin yaygınlaştırılması ve örgün eğitimin sağlıklı bir şekilde
sağlanması büyük önem taşımaktadır.

T

he refugees should be benefitting from different services in order to make sure that
the social cohesion is secured between Syrian
refugees and Turkish people. The legal regulations on this issue are not enough to ensure that the refugees are fully accepted in the
country and live in compliance with the local
community. It is the primary requirement for
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Y

ukarıda belirtilen sosyal gerginlikler ve bununla beraber hızla tırmanan ayrımcılık ve
yabancı düşmanlığı, tek yönlü bir uyum politikası anlayışından vazgeçilmesi gerekliliğini
işaret etmektedir. Türkiye’nin geçicilik üzerine
ortaya koymuş olduğu politikaları uyum politikalarına dönüştürmesi oldukça sevindirici olmak ile birlikte bunun tek yönlü bir uyum şeklinde gerçekleşmesinin, yerel halk ve mülteciler
arasındaki ilişkileri negatif yönde etkilediğini
ifade edebiliriz. Tek taraflı bir uyum politikası
mültecilerin kültürlerini, inanışlarını, sosyal ve
ekonomik alışkanlıklarını tek taraflı bir şekilde
değiştirmeyi içinde bulunduğu topluma önceki toplumsal benliklerini büyük ölçüde arkasında bırakarak dâhil olmalarına yol açar.

refugees to be able to make their presence
visible in the social life. For this reason, it is of
great importance that Turkish language learning should be expanded and formal education must be provided for all. The above-mentioned social tensions thus the rapidly escalating
discrimination and xenophobia implies the
need to abandon a single sided social cohesion and adaptation policy.

A

lthough the policies on temporary residence imposed by the Turkish state have
been transformed into social cohesion policy, it
can be said that the social cohesion cannot be
established in a single sided which otherwise
could negatively affect the relations between
local communities and refugees. A unilateral
social cohesion and integration policy would
lead to a single sided change on refugees’ cultures, beliefs, social and economic habits.

G

öç eden bir bireyin dahil olduğu topluma
ayak uydurmasını beklemek oldukça olağan bir durumdur ancak o bireyin asimile olmasına neden olmak tercih edilmemesi gereken
bir durumdur. Göç eden veya göç etmek zorunda kalan bir bireyin ya da toplumun asimile
olmadan kendi kültürel ve sosyal özelliklerini
koruyarak, içinde bulunduğu topluma uyum ile
birlikte dahil olması oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu denli büyük bir kitleyi oluşturan Suriye toplumunun tek taraflı bir biçimde topluma
uyum sağlamasını beklemek oldukça sakıncalı
olacaktır. Bu doğrultuda atılan adımlar, süreci
içinden çıkılamayacak bir durum haline getirebilmektedir. Zira bu yönde bir yaklaşım Suriye
toplumunu kendi içine kapalı ve asimile olmamak için toplumdan ayrı, dışlanmış bir şekilde
yaşamalarına sebebiyet verebilir.

I

t is quite normal to expect that an immigrant person accommodate himself into the
society, however subjecting him to an assimilation is should not be preferred. It is very important that an individual or group of people
who is immigrated or was forced to migrate is
involved in integration process along with the
society by preserving his own cultural and social characteristics without being assimilated.
Therefore, it would be extremely inconvenient
to expect that the Syrian refugees, which actually forms of such a large population, to unilaterally adapt to society. The steps taken in this
direction can turn the process into a situation
that would make it impossible to find or offer
any solution. Because such an approach may
cause the Syrian refugees to be isolated, excluded from the social order and to be assimilated.

G

öç ve uyum ile ilgili olarak edindiğimiz deneyimler, bize göstermektedir ki topluluklar arasında örülen soyut duvarlar düşmanlığı
daha da arttırmaktadır. Bunun yerine her iki
toplumun iki taraflı aktif bir etkileşim içerisine
dâhil edilerek sosyal uyumu güçlendirilmelidir.
Dolayısıyla tek yönlü bir uyumlaştırma çabasının yerine uygulanan her politikanın sosyal
uyuma katkı sağlayacak nitelikte olması doğru
bir uyum stratejisi geliştirecektir. Bu noktada
hakların evrenselliği ve toplum temelli yaklaşım dikkate alınmalıdır.

T

he experiences we have gained in relation to migration and social cohesion and
integration show that the abstract walls put
up among the communities increase further
hostility. Instead, social cohesion should be
strengthened by involving both communities
within an active and bilateral in- teraction scope. Therefore, instead of a single-sided cohesion, every policy implemented will contribute to
social cohesion and develop a correct integration strategy. At this point, the universality of
rights and society-based approach should be
taken into account.

7

Refugees Association and
Community Center Project

A

ccess to services by refugees living in urban areas is a problematic process. It
becomes even more difficult to manage this
process when the financial problems of the refugees who have a lack of information about
their rights arises. The community center project will reduce and minimize the difficulty faced both by the refugees and Tur- kish people
during this process. The motivation to provide
many services from a single center is a solution for refugees’ access to services.

Mülteciler Derneği ve
Toplum Merkezi Projesi

T

he needs-based approach adapted by the
community center and the services provided for refugees should be diversified. However, social integration between refugees and
local community has become the biggest aim
of the association as well as diversifying the
services provided for the refugees. All of the
services provided at the com- munity center
support refugees to meet their basic needs
and thus enable them to adapt to the society
in which they maintain their life. Therefore,
we can say that all services provided have an
impor- tant place in ensuring social cohesion between the refugees and local residents.
However, this is not sufficient to ensure social
cohesion between local people and refugees.
Within this context, it is necessary to involve
different actors for the social cohesion in different scopes and dimensions.

K

entlerde dağınık bir şekilde yaşayan mültecilerin hizmetlere ulaşımı problemli bir
süreçtir. Hangi haklara sahip oldukları, ihtiyaçlarını nerede ve nasıl karşılayabilecekleri noktasında bilgi eksikliğine sahip olan mültecilerin
yaşadıkları maddi problemler de üstüne eklendiğinde bu süreci yönetmek oldukça zorlaşmaktadır. Toplum merkezi projesi bu noktada
yaşanan güçlüğü minimize edecek niteliktedir.
Pek çok hizmeti tek bir merkezden verme motivasyonuyla ortaya çıkmış olması mülteci-mültecilerin hizmete ulaşması noktasında bir çözüm niteliğindedir.

T

oplum merkezinin ihtiyaç temelli yaklaşımı ile mültecilere yönelik olarak verilen
hizmetler çeşitlendirilmeye devam etmektedir. Fakat gün geçtikçe verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesinin yanı sıra mülteciler ile yerel
halk arasındaki sosyal uyumu sağlamak derneğin en büyük amacı haline gelmiştir. Toplum
merkezinde verilen hizmetlerin hepsi mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek
olmakta ve böylece içinde bulundukları topluma uyum sağlamalarına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla verilen tüm hizmetlerin sosyal
uyumu sağlamakta önemli bir yer tuttuğunu
söyleyebiliriz. Ancak bu durum yerel halk ve
mülteci-mülteciler arasında sosyal uyumu sağlamakta yeterli değildir. Bu doğrultuda sosyal
uyumun tüm aktörlerini sürece dâhil ederek
farklı kapsam ve boyutlarda çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
8

SOSYAL UYUM STRATEJİSİ
SOCIAL COHESION STRATEGY

VIEW on
SOCIAL
COHESION
Vision:
To ensure that local people and refugee
communities live in accord with each other in the same society in the sense of human rights perspective by strengthening
their socio-cultural aspects and approaches.

Mission:
•
•
•
•

SOSYAL
UYUMA BAKIŞ
Vizyon:
Yerel halk ve mülteci toplulukların insan hakları
perspektifinde, sosyo-kültürel yönlerinin güçlendirilmesiyle ön yargılardan arınarak uyum
içerisinde yaşamalarını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak.

Misyon:
•
•
•
•

Bilgilendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları
yapmak,
Toplumsal farkındalığı arttıran etkinlikler
gerçekleştirmek,
Sosyal uyum konusunda tüm tarafları sürece dâhil ederek kitlesel etki yaratmak,
Kamuoyuna yönelik doğru bilgileri temel
alan algı çalışmaları yürütmek
9

To carry out informing and dissemination
studies,
To carry out activities that increase social
awareness,
To produce a mass effect by involving all
parties in the process of social cohesion,
To carry out perception studies based on
accurate information for the public.

Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli’de 2016 yılından bu yana sürdürdüğümüz
sosyal uyum çalışmaları kapsamında yerelde karşılaştığımız sorunlar yukarıdaki
sorun ağacındaki gibidir. Bu sorunlar sahada faaliyetleri yürüten ve raporlayan
çalışanların gözlemleri neticesinde listelenmiştir.

10
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Problems encountered by RASAS in our work on social cohesion since 2016 in
Sultanbeyli are as presented on the social mismatch problem tree. This list was
prepared based on the observationss of the people who were conducting and
reporting on the activities and field work.
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Sosyal Uyumu Gerçekleştirmek
için Belirlenmiş Stratejik Hedefler

Strategic Goals
Set for Social Cohesion

Temel Amaç:

Chief Goal:

Toplum temelli yaklaşım perspektifinde sosyal
uyumun tüm aktörlerinin sürece dâhil edilerek uyumu güçlendirmek ve bu yönde politika
önerileri geliştirebilmek.

To strengthen the cohesion by including all
actors of social cohesion in the perspective of
community-based approach and to develop
policy recommendations in this direction.

Temel Amacı Destekleyici
Hedefler:

Objectives Supporting Chief
Goals:

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Sultanbeyli halkını doğru analiz edebilmek;
anket, mülakat, odak grup görüşmeleri vb.
teknikler ile sosyal uyuma yönelik ihtiyaç
analizi yapmak,
Kurum içerisindeki insan kaynağı analizinin
doğru yapmak ve sosyal uyuma yönelik
yapılabilecek
çalışmalar
için
varolan
kapasiteyi güçlendirmek,
Yereldeki STK’lar, mahalle muhtarları,
yerel yönetim, müftülük, okullar vb. kişi
ve kurumların tecrübeleri, önerileri ve
ihtiyaçları çerçevesinde paydaş analizi
gerçekleştirmek,
Sahadan ve paydaşlardan edinilen bilgiler
ışığında ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş
sosyal uyum çalışmaları gerçekleştirmek;
hem paydaşların bu alanda politika
üretebilmelerini sağlamak, ihtiyaçlarına
göre yapılandırılmış güçlendirici faaliyetler
düzenlemek hem de bizzat bu paydaşların
yönetebileceği sosyal uyuma yönelik
faaliyetleri oluşturmak,
Farklı kurum ve kuruluşların sosya
uyum alanındaki benzer uygulamalarını
incelemek,
Literatür taraması ve dünyadan örnekleri
incelemek,
Ön yargıların, farklılıkların tespiti ile bunları
besleyen nedenlerin araştırılması ve
edinilen sonuçlar doğrultusunda çalışmalar
gerçekleştirmek,
Farklılıkların zenginliğine vurgu yapmak
Farklı kültürel grupları birbirlerinin dilini
öğrenmesine teşvik etmek,
Medyanın farklı mecralarının olumlu algı
oluşturmak için kullanılması,
Merkezi ve yerel politika üreticilerin
farkındalıklarının arttırılması.

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
12

To be able to correctly analyze the people
of Sultanbeyli via same techniques suck us
survey, interview, focus group discussions
etc. and need analysis for social cohesion,
To make the human resource analysis
within the association and to strengthen
existing capacity for social cohesion,
To carry out stakeholder analysis with
local NGOs, neighborhood muhtars, local
government, mufti, schools etc. within the
framework of the experiences, suggestions
and needs of individuals and institutions,
To perform social cohesion studies designed
to the needs in light of the information
obtained from the field and stakeholders
and to ensure that stakeholders are able to
produce policies in this area and to create
activities for social cohesion that these
stakeholders can manage during the
process,
To organize structured empowering and
strengthening activities according to
needs
To examine similar practices of different
insti- tutions and organizations in the field
of social cohesion
Searching
literature
and
examine
examples from the world
To determine prejudices and differences,
to investigate the reasons that feed them
and to carry out studies in accordance with
the results obtained.
To emphasize the richness of diversities
To encourage different cultural groups to
learn each other’s language
The use of different media tools to create
positive perception
Raising awareness of central and local
policy makers
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Sosyal Uyumu Sağlamaya
Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetler

Activities Carried Out To
Ensure Social Cohesion

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde ev sahibi toplum ile ortak yaşama sonradan dâhil olan mülteciler arasındaki etkileşimi arttırmak, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmak ve aynı mekânı
paylaşan iki halkın farklılıklarının bizi zenginleştiği inancından hareketle sosyal uyumunu
desteklemeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler aşağıdaki gibidir.

We aim to increase the interaction between
the host community and the refugees, who
are included in the common life along with the
host society, to enable intercultural communication and to support the social cohesion of
these groups who share the same space and
social sphere. Our activities that we have carried out so far are as follows:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Saha Araştırmaları
Çocuk Çalışmaları
Kadın Çalışmaları
Sosyal Uyum Etkinlikleri
Mülteciler Meclisi
Sosyal Uyum Sohbetleri
Seminerler - Söyleşiler
Sosyal Uyum Yaygınlaştırma Eğitimleri
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Field Studies
Child Studies
Women’s Studies
Social Cohesion Activities
Refugees Assembly
Social Cohesion Talks
Seminars/Talks
Social Cohesion Dissemination Trainings

Sosyal Uyum Etkinlikleri Social Cohesion Activities
İki toplumu bir araya getiren temalar üzerinden yapılandırılmış faaliyetler bütünüdür. Bu
faaliyetler ile yerel halk ve mülteciler arasında
var olan ve olası önyargıların kırılmasına, doğru
bilinen yanlışların düzeltilmesine olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sosyal uyum etkinlikleri aşağıdaki gibidir;

•
•
•
•
•
•
•
•

These activities are based on themes that
bring together the two communities. Through
these activities, it is possible to break the existing and possible prejudices between local people and refugees and to correct known mistakes. Activities conducted along these lines are
as follow:
• Awareness Studies
• Cultural Activities
• Workshops
• Sports Activities
• Meetings
• Trips
• Idea Club
• Special Days and Events Activities

Farkındalık Çalışmaları
Kültür Sanat Faaliyetleri
Atölye Çalışmaları
Spor Faaliyetleri
Buluşmalar
Geziler
Fikir Kulübü
Özel Gün Etkinlikleri

Awareness Activities:

Türkiyeli ve mülteci bireylerin birlikte katılımına özen göstermek koşuluyla, farklı hassasiyet noktalarına dikkat çekmek ve bu farkındalıkları katılımcılara kazandırmak amacıyla
gerçekleştirilen etkinliklerdir.

These activities are carried out in order to
draw attention to the sensitivity situations
experienced by the refugees and to bring awareness to the participants on the condition
that Turkish and Syrians take part in these activities together. These activities facilitate the
breakdown of prejudicies present within both
communities, and addressing some false-facts and their presence.

Kültür Sanat Faaliyetleri:

Cultural and Art Activities:

Yerel halk ile mültecilerin beraber katılımını sağlamak koşuluyla, katılımcıları kültür
sanat alanının farklı dalları ile tanıştırmak ve
potansiyel ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayıcı etkinlikler oluşturmaktır.

The aim of the cultural and art activities is
to introduce the participants to the different branches of culture and art and to create
activities which can enable them to discover
potential areas of interest on the condition
that Turkish and Syrans take part in these activities together.

Farkındalık Çalışmaları:
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Atölye Çalışmaları:

Workshops:

Farklı yaş grupları için farklı konularda tasarlanmış, tek seferlik ya da uzun süreli çalışmalar bütünüdür. Atölye mekânı Mülteciler
Toplum Merkezi, Çocuk Dostu Alan, Mülteciler
Eğitim Merkezi ya da bir dış mekanda
kurgulanabilmektedir.

Workshop are a one-time or long-term
works designed on different subjects for
different age groups. The workshop center can
be built in the Refugee Community Center,
Child Friendly Area, Refugee Education Center
or an outdoor space.

Spor Faaliyetleri:

Sports Activities:

Yoğunlukla çocuk grupları için olmak üzere
planlanan spor faaliyetlerinin temel amacı
çocukların bedensel aktiviteler vasıtası ile kaynaşmalarını kolaylaştırmaktır. Ayrıca spor faaliyetleri farklı grupların iş birliği içerisinde hareket etmelerini geliştirici etkiye sahiptir.

The main aim of the sports activities, which are planned for children groups in particular, is to facilitate the relationship between
the children with physical activities. In addition to this, sporting activities have the positive
effect on improving the cooperation of different groups.

Buluşmalar:

Meetings:

Geziler:

Trips:

Fikir Kulübü:

Idea Club:

Fikir Kulübü ile düzenli olarak alanında uzman kişilerin katılımı ile göç ve sosyal uyumu yönelik bir bakış geliştirmeye katkı sağlayan, sosyal uyum içerikli oturumların yapıldığı
konferanslar düzenlenmek amaçlanmıştır. Yereldeki katılımcıların fikri etkinliklere ilgisinin
çok fazla olmaması dolayısıyla bu faaliyetler
düzenli şekilde devam edememektedir.

The aim in the Idea Club is to carry out and
organize conferences on social cohesion
through sessions that can contribute to developing a view towards migration and social cohesion with the participation of experts in this
field. These activities cannot continue on a regular basis due to the lack of interest of local
participants in intellectual activities.

Özel Gün Etkinlikleri:

Special Day Activities:

Yerel halk ve mültecileri ortak mekanlarda
buluşturarak sosyal teması arttıracak faaliyetlerin bütünü bu başlık altında değerlendirilmektedir. Bu tür çalışmalarda paylaşım imkanını arttıracak ortamın önceden yapılandırılmış
olması önem arz etmektedir.

The activities that bring together local people and refugees in common spaces and
increase social contact are evaluated under
this title. In this kind of studies, it is important
that the environment that will increase the
possibility of sharing is pre-structured.

Dezavantajlı gruplar ile İstanbul’un farklı
mekânlarını görmek ve ziyaret etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir. Çocuklar
ve yetişkinler için gerçekleştirilen bu etkinliklerde ana amaç mekânsal hareketliliği sağlamaktır.

These are the activities we frequently carry out in order to visit different places of Istanbul with disadvantaged groups. The main
purpose of these activities for children and
adults is to provide spatial mobility.

Ulusal ve uluslararası olarak kabul görmüş
olan özel günlerin kutlanmasıyla hem yerel halk ve mülteciler arasında etkileşimi sağlamak hem de özel günlerin anlam ve önemi
ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Celebrating both the national and internationally accepted special days can provide
interaction between local people and refugees
and raise awareness about the meaning and
importance of special days.
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Saha Araştırmaları

Sivil toplum çalışmalarında ilgili hedef grup özelinde ihtiyaca karşılık gelecek faaliyetlerin etkin
şekilde yürütülebilmesi için saha araştırmaları önemli bir role sahiptir. Geliştirdiğimiz uyum faaliyetlerinin yaratacağı olumlu sosyal etkiyi arttırabilmek için öncesinde yapılacak saha araştırmalarını oldukça önemsiyoruz. Buradan hareketle aşağıda yer verdiğimiz çalışma alanları yerelde
yürüttüğümüz faaliyetlerin genel çerçevesini biçimlendirmektedir.

Sultanbeylililer ile ilgili Suriyeli Mültecilerin Algı Durumunun Araştırılması (2017):
Bu çalışma belirtilen hedef gruplar ve sınırlılıklar dahilinde Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli
mültecilerin yerel halkla ilgili algısını ölçmeyi
amaçlamaktadır. Araştırma yöntemlerinden
anket yöntemi tercih edilmiştir.
Sultanbeyli Algı Çalışması – 2 (2019) : 2017
yılında Suriyeli mülteciler ile yerel halk arasında anket yöntemi kullanılarak yapılan ilk
saha araştırmasının ikinci aşaması 2019 yılında
sosyal uyumun farklı aktörleri de dahil edilerek
anketin yanı sıra mülakat ve odak grup görüşmesi gibi nitel araştırma yöntemlerinin de kullanılacağı bir algı çalışması şeklinde tasarlanmıştır.
Muhtarlar Saha Çalışması: Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimi olarak, yerelde
önemli bir aktör gördüğümüz muhtarları çalışmamıza dahil ettiğimiz, “muhtarın mahalledeki sakinler arasındaki uyumunu ve bu uyumun

nasıl geliştirilebileceğine ilişkin tutumu”nu
konu aldığımız saha çalışmasında uyum temelli mahalle çalışmalarımıza temel bir altlık oluşturma çabası dikkat çekmiştir.
Esnaflar Saha Çalışması: Çalışma kapsamımız itibariyle sosyal uyumun temel aktörleri olarak belirlediğimiz mülteciler ve yerel
halkın günlük hayattaki karşılaşma mekanlarından olan küçük işletmeler önemi itibariyle
üzerinde çalışılmaya değer bulunmuştur. Sultanbeyli’de Suriyeli ve yerel esnafın yoğunlukla varlık gösterdiği bir cadde, araştırma sahası
olarak tespit edilip Suriyeli esnaf araştırmanın
hedef grubunu oluşturmuştur. Esnaflarla gerçekleştirilecek bireysel görüşmeler sonrasında
oluşturulacak komiteler ile aynı masa etrafında
bir araya gelinerek ortak sorunların ve çözüm
önerilerinin birlikte konuşulabildiği bir platform
oluşturmak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın ikinci aşamasında ise yerel esnafın da dahil olduğu
bir yöntem söz konusu olacaktır.

Field Studies

Field studies have an important role to play in order to carry out the activities that correspond to the
needs of the related target group. In order to increase the positive social impact of social cohesion
activities that we have developed, we prioritize field research to be carried out. From this point of
view, the following workspaces shape the general framework of the activities we conduct locally.
Investigation of Perception Status of Syrian Refugees (2017): This study aims to
measure the perceptions of Syrian refugees
living in Sultanbeyli on the local population.
The survey method was preferred among the
research methods.
Sultanbeyli Perception Study - 2 (2019):
The second phase of the first field survey
conducted in 2017 by using survey method
among Syrian refugees and local people. In
2019, different actors of social cohesion will be
included and the qualitative research methods such as interview and focus group interview
It is designed as a perception study.
Muhtarlar Field Study: As the Social Cohesion Department of the Refugees Association, we have included the muhtars, who we
see as an important actor in the local community, in the field study where we focus on to the

attitude of the Muhtar on the harmony between the inhabitants in the neighborhood and
how this harmony can be improved.
Esnaflar Field Work: As the main actors
of social cohesion, as a result of our study,
refugees and small businesses, which are the
places of encounter of local people in daily life,
were found worthy of study. A street in which
the Syrian and local tradesmen are concentrated in Sultanbeyli is determined as a research
area and the Syrian tradesmen constitute the
target group of the research. It is aimed to create a platform where the common problems
and solution suggestions can be talked together about the same table with the committees to be formed after the individual interviews
with the tradesmen. In the second phase of
this study, there will be a method including local tradesmen.
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Çocuk Çalışmaları Child Studies
Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli’de yerel
halk ve mülteciler için birbirinden farklı hizmet
alanlarında kapsayıcı faaliyetler yürütmekteyiz.
Bu faaliyetlerin önemli bir öznesini ise çocuklar oluşturmaktadır. Çocuk Çalışmaları’nı yürütürken karşılaşılan problemlere çözüm bulmak
kadar koruyucu önleyici çalışmaları yaygınlaştırmak da önem arz etmektedir.

As Refugees Association, we are carrying out
comprehensive activities for local people and
refugees in Sultanbeyli’s different service areas. An important subject of these activities
is children. As well as finding solutions to the
problems encountered in conducting the Child
Studies, it is also important to promote preventive work.
The child is indispensable for the healthy construction of the future of societies. Bearing in
mind these justified reasons; We are conducting long term and process follow-up studies
in order to improve social relations of children
and to support the harmony between children
and refugees. My Sweetgum Tree is Green one
of them. In partnership with; Sabancı University-Istanbul Policy CenterStiftung Mercator Initiative,
Teacher Network and Istanbul Culture and Art Foundation (İKSV); Inclusiveness for
Refugees in Primary Schools:
In the workshop titled “Increasing Social Cohesion in
Schools in cooperation with
Non-Governmental Organizations, Arts and Culture”, our
“My Sweetgum Tree is Green”
project was awarded the Best
Practices Honor Award for
2018-2019 academic year. The
My Olive Tree is Green Project,
which we developed for the
2019-2020 academic year, is
a continuation of this project. The project will be carried out with different
participants regardless of the first project.The
studies we carry out in schools are based on
different themes and vary based on the term.
The examples of the projects we have listed
below are some of the activities that will be
actively carried out in schools within the scope
of 2018-2020 academic year;

Çocuk, toplumların geleceğinin sağlıklı şekilde
inşa edilebilmesi için vazgeçilmezdir. Söz konusu haklı gerekçeler akılda tutularak; mülteciler ile karma eğitim veren okullarda çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve aralarındaki
uyumu desteklemek amaçlı uzun süreli ve süreç takibi gerektiren çalışmalar yürütmekteyiz.
Sığla Ağacım Yeşeriyor Projesi
de bunlardan biridir. Sabancı
Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi- Stiftung Mercator Girişimi, Öğretmen Ağı ve
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) ortaklığıyla gerçekleştirilen; İlkokullarda Mülteciler
İçin Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırmak başlıklı
çalıştayda, 2018-2019 eğitim
öğretim döneminde Sığla
Ağacım Yeşeriyor projemiz İyi
Uygulamalar Onur Ödülü’ne
layık görülmüştür. 2019-2020
eğitim öğretim döneminde
yürütmek üzere geliştirdiğimiz Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi ise bu
projenin devamı niteliğindedir. Proje ilk projeden bağımsız olarak farklı katılımcılar ile yürütülecektir. Okullarda yürüttüğümüz çalışmalar
farklı temalar üzerinden kurgulanarak dönem
bazlı değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer
verdiğimiz proje örnekleri 2018 - 2020 eğitim
öğretim dönemi kapsamında okullarda aktif
olarak devam ettirilen/ettirilecek çalışmalardan
bazılarıdır;

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sığla Ağacım Yeşeriyor Projesi
Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi
Mahallemde Masal Var Projesi
Futbol Kardeşliği Projesi
Leylaklar Ülkesinde: Okul Temelli Sosyal
Uyum Eğitimi Projesi

•
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My Sweetgum Tree Is Turning Green Project
My Olive Tree is Green
Footbol Brotherhood Project
There Is A Fairytale In My Neigborhood The Project
In the Country of Lilacs: School Based Social Cohesion Education Project
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Kadın Çalışmaları

Women’s Studies

Kadınlar evde, okulda, iş yerlerinde, sokakta hayatın her alanında varlar ve görünür olmalılar.
Sultanbeyli özelinde yürüttüğümüz, hedef grubumuzun kadınlar olduğu çalışmalarda özel ve
kamusal alanlarda daha güçlü ve daha görünür
olmayı tercih eder hale gelmiş ve iki topluluğun
uyumu adına önemli bir rolü üstlenmiş bir kadın grubunun ilk adımları atılmaktadır.

Women should be present and visible in all
areas of life, at home, at school, at work, on the
street. Sultanbeyli, which is our target group, is
the women in which we are the target group
and we prefer to be stronger and more visible
in the public sphere and in the public sphere,
and the first steps of a group of women who
take an important role in the harmony of the
two communities are taken.

Mülteci ve yerel halktan kadınların bir araya
geldiği, temasında “kadın olmanın” işlendiği
çalışma alanında çeşitli etkinlik ve eğitimler
düzenlenmektedir. Aşağıdaki yer verdiğimiz
faaliyetler 2019 yılı kapsamında aktif olarak devam ettirilen çalışma örneklerinden bazılarıdır;

•
•
•
•
•
•

Various activities and trainings are organized
in the study area where women from refugee
and local people come together and ”being a
woman i in the theme. The following are some
of the work examples that are actively carried
out under the scope of 2019;

Göçmen Sohbetler
Kadın Kadına Film Günleri
Nefes ve Ahenk Atölyesi
Yeni Tatlar Atölyesi
Kadın Emeği Atölyesi
Kadınlar için Girişimcilik Eğitimleri

•
•
•
•
•
•

Immigrant Talks
Woman to Woman Movie Days
Breath and Harmony Workshop
New Flavors Workshop
Women’s Labour Workshops
Entrepreneurship Training for Women

Seminerler/Söyleşiler

Seminars/Talks

Göç ve mültecilik konularında ilgili kişiler ile
hedef katılımcı gruplara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bu çalışma kapsamında kimi
zaman alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirme yapılmakta kimi zaman ise başarı
hikayelerine ve iyi örneklere yer verilmektedir.

Activities related to migrant and refugee subjects and targeted participant groups. Within
the scope of this study, information is given
by experts in the field and sometimes success
stories and good examples are given.
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Birlikte Yaşam ve Sosyal
Uyum Yaygınlaştırma
Eğitimleri

Living Together and Social
Cohesion Dissemination
Trainings

İnsan hakları, mülteci hakları, sosyal uyum ve
birlikte yaşam gibi konuları kapsayıcı farklı uygulamaları içeren 1 tam günlük yaygınlaştırma
eğitimleri mülteciler ile temas içerisinde olan
Türkiyeliler için hazırlanmıştır;

1 full day dissemination trainings, including
diffe- rent practices covering topics such as
human righ- ts, refugee rights, social cohesion
and co-existence, are programmed for the Turkish people who are in contact with refugees;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Mülteciler Derneği çalışanları
Sultanbeyli Belediyesi çalışanları
Sultanbeyli Kaymakamlığı çalışanları
Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi çalışanları
Sultanbeyli’de hizmet veren STK çalışanları
Sultanbeyli’de Türk ve mülteci çocukların
birlikte eğitim aldığı okullarda görev alan
öğretmen ve idareciler
Mülteciler Derneği gönüllüleri
Mülteciler Derneği olarak iş birliği kurduğumuz üniversitelerdeki öğrenciler

•
•
•
•

Yaygınlaştırma eğitim içeriklerini yeniden tasarlayarak hedef grup çeşitliliğini arttırmak
amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Refugee Association employees
Sultanbeyli Belediyesi employees
Sultanbeyli Kaymakamlığı employees
Sultanbeyli Public Training Center employees
NGO employees serving in Sultanbeyli
Teachers and administrators working in
schools where Turkish and refugee children are educated in Sultanbeyli
The volunteers of the Mülteciler Association
University students we cooperate as the
Mülte- ciler Association

It’s aim to increase the diversity of the target
group by redesigning the dissemination training contents.
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Sosyal Uyum Sohbetleri Social Cohesion Talks
İçinde yaşadığımız toplumun bireylerinin, insan hakları çerçevesinde, birbirlerinin her türlü
farklılığına saygı duyarak birlikte yaşamaları o
toplumun refahı için oldukça önemlidir. Aynı
zamanda birbirinden kopuk şekilde yaşayan
grupların ortaya çıkmaması için diyalog halinde olan ve iletişimi güçlü bir toplumun varlığını desteklemek gerekmektedir. Buna yönelik
olarak toplumun farklı kesimlerinin iş birliği ve
diyalog halinde olabilmesini sağlamaya yönelik
politikalar yürütmek önem arz etmektedir.

It is very important for the welfare of the society that we live in that the members of the
society we live in respect for each other’s diversity within the framework of human rights. At
the same time, it is necessary to support the
existence of a society that is in dialogue and
with a strong communication in order to prevent the dislocation of living groups. For this
purpose, it is important to carry out policies
aimed at ensuring that different segments of
society are in cooperati- on and dialogue.

Bu bakımdan yerel halk ve mültecileri ortak
mekanlarda buluşturarak sosyal temasını arttıracak faaliyetlerin önemli bir işlevi olduğuna
inanıyoruz. İki topluluğun bir araya gelerek birlikte yaşam ve sosyal uyum üzerine paylaşımlarını arttırmayı hedeflediğimiz aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmektedir;

In this respect, we believe that the activities
that will increase the social contact of local
people and refugees by bringing them together in common places have an important function. The following practices, which we aim to
increase the sharing of the two communities
on living together and social cohesion, are realized;

•
•

Göçmen Sohbetler
Yuvarlak Masa Toplantıları

•
•
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Immigrant Talks
Round Table Meetings

Mülteciler Meclisi

Refugees Assembly

Farklı milletlerden mültecilerin katılımı ile oluşturulan mülteciler meclisinin amacı; mültecilerin ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar
karşısında duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri, yaşadıkları sorunların tespit edilip
çözüm önerisi geliştirebilecekleri, Mülteciler ve
Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabilecekleri oturumlar
düzenlemektir.

The purpose of the Refugees Assembly, which
was established with the participation of refugees from different nationalities; is to organize
sessions in which refugees can express their
feelings and thoughts in the face of national
and international events, can identify problems and develop solutions, and make recommendations and opinions to increase the activities and service quality of the Association for
Refugees.
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2019 SOSYAL UYUM
FAALİYET ANALİZİ

SOCIAL COHESION ACTIVITY
ANALYSIS FOR 2019

Etkinlik Analizleri:

Activity Analysis:

Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında sosyal
uyum etkinliklerine katılanların dağılımları aşağıdaki gibidir:

The distributions of the participants in social
cohesion activities between January 2019 and
December 2019 are as follows:

Etkinlik Türlerine Göre Katılımcı Sayısı / Distribution by Activity Type
Farkındalık Etkinlikleri

1.422

Awareness Activities

Kültür Sanat Faaliyetleri

1.664

Cultural and Art Activities

Özel Gün Etkinlikleri

1.127

Special Day Activities

Atölye Çalışmaları

1.219

Workshops

Buluşmalar

963

Meetings

Geziler

1.521

Trips

Spor Faaliyetleri

265

Sports Activities

8.181

Toplam

Total

Cinsiyet Dağılımı / Gender Distribution
%43,1

3.530

4.651

%56,9

Yetişkin/Çocuk Dağılımı / Adult/Child Distribution
%69

5.667

2514

%31

Uyruk Dağılımı / Nationality Distribution

4.663

Suriyeli/Syrian

3.242

Türkiyeli/Turkish

276

Diğer Uyruklar/Other Nationalities

Assembly Analysis:

Meclis Analizleri:

The distribution of the participants in the
council activities between Jan. 2019 and Dec.
2019, is as follows:

Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında meclis
faaliyetlerine katılanların dağılımları aşağıdaki
gibidir:

Kadın/Female

Toplam / Total

182
Erkek/Male

115

Yaş
Aralığı

%63 85

%37 97

50+

98

18-49

84

35

32

Age
range

Suriyeli Türkiyeli
Syrian Turkish
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Diğer
Other

NEDEN TOPLUM
TEMELLİ YAKLAŞIM?

WHY A COMMUNITYBASED APPROACH?

Göç ve göçün yol açtığı sorunların ele alınması kapsamlı bir stratejiyi gerektirir. Birbirine uyum sağlayarak tasarlanmış faaliyetler,
sağlanan hizmetlerin niteliğini arttırır ve hedefin gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Bu açıdan
farklı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde
olunması ve gerekli yönlendirmelerin en sağlıklı şekilde yapılması da sürecin yönetilmesinde oldukça önemlidir. İlgili kurum ve kuruluşların tespiti, yararlanıcıların kendileri vb. hepsi
sürecin içinde farklı önemlerde rol oynar. Dolayısıyla sağlanan hizmetlerin en efektif hale getirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin, ilgili kurum ve kuruluşların vb. tüm aktörlerin bir arada
düşünülmesi ve paydaş analizinin en iyi şekilde
yapılmasını gerektirir.

Addressing and solving the problems caused by migration population requires
a comprehensive strategy. The activities designed to be align with each other within the
same community increase the quality of the
services provided and contribute to the realization of the target. In this respect, it is really
important to cooperate with different institutions and organizations during the process and
to make the necessary guidance in the most
effective way. Identification of relevant institutions and organizations, and the beneficiaries
themselves, etc. play a different role in the process. Therefore, the most effective way of rendering services is to ensure that all segments
of the society including the related institutions and organizations should be considered
together and stakeholder analysis should be
performed in the best way possible.

Özellikle “sosyal uyum” söz konusu olduğunda bu yaklaşımı benimsemek daha
önemli bir hale gelmektedir. Mültecilere verilen hizmetlerin yönetiminin yerel halkın bakış
açısını da olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğini ve toplumda yaşayan tüm kesimlerin bu
süreçte hem etkilenen hem de etkileyen özneler olduğunu hesaba katmak gerekir. Toplumun dinamiklerinin göz ardı edilmesi; kültürel,
ekonomik ve sosyal gerçekliklerden kopuk faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenen alanları
olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple sürecin
bütünüyle ele alınması ve hem süreçten etkilenme potansiyeli taşıyan hem de süreçte aktif
rol oynayabilecek paydaşların bütünüyle analiz
edilmesi gerekir. Bu paydaşların hassasiyetleri,
bu hassasiyetler ile şekillenmiş fikir ve önerilerinin, politikaların oluşturulmasında ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynaması
gerektiğini düşünüyoruz.

It is especially important to adopt this approach when it comes to social cohesion. It
should be taken into account that the management of the services provided to the refugees can positively or negatively affect the local
people’s perspective, and that all groups living
in the community can be both affected by and
during this process. Ignoring the dynamics of
society and disrupting activities from cultural,
economic and social realities will negatively
affect the targeted areas. For this reason, the
process should be considered in a holistic way
and all stakeholders that have the potential to
be affected by the process and who can play
an active role in the process should be analyzed in full. We think that the sensitivities of these stakeholders, their ideas and suggestions
shaped by their sensitivities would play a big
role in the formation of policies and the realization of activities.

Sultanbeyli özelinde gerçekleştirdiğimiz
sosyal uyumu geliştirmeye yönelik faaliyetler, öncelikle yerel halk ve mültecilerin algısını
iyi okuyabilmeyi gerektirir. Akabinde toplumda önemli rol oynayan aktörlerin tespiti ve bu
tespitten hareketle hangi aktörlerin süreçte ne
gibi katkıları olabileceğinin kapsamlı analizinin
yapılmasını gerektirmektedir.

The activities aiming at improving the social cohesion carried out by us in Sultanbeyli
in particular require the fact that the perception of local people and refugees. In addition to
this, it is also important to determine the actors who play an important role in the society
and to perform a comprehensive analysis of
which actors can contribute to the process.
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SOSYAL UYUMUN
AKTÖRLERİ

ACTORS TAKING
PART IN SOCIAL
COHESION

Sosyal uyumun desteklenmesi sürecinde etkili
olan veya süreçten doğrudan ve dolaylı olarak
etkilenen taraflar sosyal uyumun temel aktörleridir.

All parties who play an active role in the process
of supporting social cohesion or who are directly and indirectly affected by the process are the
main actors of social cohesion.

Yerel Halk

Local Community

Yerel halk süreç içerisindeki temel aktörlerin
başında gelmektedir. Yerel halk, tüm süreçlere dâhil edilmesi ve sosyal etkide bulunulması
gereken kesim olmakla birlikte süreçten doğrudan etkilenen bir paydaştır. Karşılaşılan durumlar göstermektedir ki özellikle yerel halkın
algısı üzerine çalışmak ve sosyal uyumun gerçekleşmesinde yerel halkın gönüllü katılımını
sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak oldukça
önemlidir. Zira birlikte yaşamaktan dolayı var
olan hoşnutsuzluk, ekonomik rekabet ve kültürel uyuşmazlık yoğun bir şekilde yerel halkta
gözlemlenmektedir.

Local community are the main actors in this
process. The local community has a social impact and is a stakeholder who is directly affected by the process, and should be included in
all processes. Our studies show that it is very
important to carry out activities on the perception of the local community and to make
efforts to ensure the voluntary participation
of the local community for the social cohesion. The discontent, economic competition and
cultural disagreement caused by living together are faced intensively in the local population.

Yerel halkta görülen ön yargıların, yabancı düşmanlığının ve ayrımcılığın nedenleri üzerine
düşünmek ve bunları önleyici, giderici stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Bu stratejilerin oluşturulmasında yine başlıca aktör, yerel
halkın bizzat kendisidir. Üzerine çalışılması gereken algının tespiti ve gönüllü katılım gösterenlerin de bizzat faaliyetlere katılarak sorunun
çözümünde rol oynayabilme potansiyeli taşıması sebebiyle yerel halk bu konuda en önemli
aktördür.

It is necessary to think about the causes of
prejudices, xenophobia and discrimination
among the local community and to develop
strategies to prevent them. The main actor taking part in establishing these strategies is the
local community. Based on the perception of
the need to be studied and the volunteers who
participate in the activities have the potential
to play a role in solving the problem the loca
community is the most important actor in this
regard.

Yerel Yönetim

Local Authority

Yerel yönetim bir ilçenin yönetim sürecinde
en önde gelen aktördür ve çeşitli çalışmaların
yürütülebilmesinde doğrudan rol oynamaktadır. Ayrıca hakim olduğu alana yönelik bilgisi,
tecrübesi ve iletişim kanallarının fazlalığı sebebiyle özellikle yerel halk ve mültecilerin sosyal
uyumu için politikaların oluşturulmasında ve
uygulanmasında doğrudan etkin olabilen bir
aktördür.

Local authority is a leading actor in the management process of a district and plays a direct role in carrying out various studies. Local
authority is also an actor who can be directly
involved in preparing and implementing policies for the social cohesion between the local
communities and refugees based on extensive
and strong knowledge, experience and communication channels.
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Mülteciler

Refugees

Sosyal uyumun asli iki tarafından biri de mültecilerdir. Dolayısıyla çoğunluğu Suriyeli olan
mültecilerin sosyal, ekonomik ve kültürel çerçevede analizini iyi yapmak oldukça önemlidir. Bu
da tepeden bir bakış açısıyla değil bizzat mültecilerin süreçlere katılımıyla oluşturulmuş bir yönetişim stratejisi ile gerçekleştirilebilir. Mültecilerin yaşanan süreçlerde hem başlıca etkileyen
hem de etkilenen bir aktör olarak var olması
gerçekleştirilecek çalışmalardan en doğru sonuçların elde edilmesinde etkili olacaktır.

One of the two main aspects of the social cohesion are the refugees. Therefore, it is very
important to analyze the refugees, mostly Syrians, within the social, economic and cultural
framework. This can be achieved through a
governance strategy in addition to the participation of refugees in the processes, not from a
top point of view. The presence of refugees as
both a major influence and an affected actor
in this process will be effective in getting the
most accurate results.

Sivil Toplum Kuruluşları

NGOs

Farklı sivil toplum kuruluşlarının konuya yönelik çalışmaları ve ilgisi, sürece önemli bir katkı
sağlamaktadır. Sivil toplum kuruluşları sürecin
toplumsallaşmasında ve demokratikleşmesinde etkin rol alan aktörlerdir.

The work and interest of different non governmental organizations make an important
contribution to the process. Non governmental
organizations are active actors in the socialization and democratization of the process.

Muhtarlar

Neighborhood Representative

Muhtarlar mahallelerdeki yetkili ve sorumlu
kişilerdir ve en küçük idari birim olan mahallenin sosyal anlamda en etkin aktörlerinin başında gelir. Dolayısıyla sosyal etki yaratabilecek
potansiyele sahip aktörlerdir. İş birliği içerisinde çalışılması halinde sürecin yürütülmesine
ve gerekli stratejinin geliştirilmesinde büyük
katkılar verebilecek kişilerdir. Muhtarların sağlayabileceği bilgiler sahanın doğru analiz edilmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Muhratlar
politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde
önemli bir toplumsal aktördür.

Neighborhood representatives are the sole
responsible parties in the neighborhood administration who are at the same time the most
socially influential actors of the neighborhood.
Therefore, they have the potential to create a
social impact. In case of collaboration, they
are the ones who can contribute to carry out
the whole process and the development of the
necessary strategy. The information that the
neighborhood representatives can provide is
contribute to the proper analysis about this
field. Neighborhood Representatives are important social actor in the policy making and
implementation processes.

Kanaat Önderleri

Community Leaders

Kanaat önderleri toplumlar için oldukça önemli
ve etki alanı yüksek kişilerdir. Hem Türkiye’deki yerel halkın hem de mültecilerin çok büyük
bir kısmı İslam inancına mensuptur. Örneğin
imamlar hem yerel halkın hem de mültecilerin
bulunduğu cemaate doğrudan sosyal etkide
bulunabilecek nitelikte aktörlerdir.

Community leaders are highly important and
influential parties for the societies. Both the
local people as well as refugees in Turkey are
members of the Islamic faith. For example,
imams are actors who can have a direct social
impact on the community of both the local people and the refugees.
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SOSYAL UYUM AKTÖRLERİ
Actors Taking Part in Social Cohesion
Yerel Halk
Local Community
Okullar ve Okul
Personelleri
Schools and School
Staff

Yerel Yönetim
Local Authority

Mülteciler
Refugees

Siyasi Partiler
Political Parties
STK’lar
NGO’s

Muhtarlar
Neighborhood
Representative

“

Yerel Medya
Local Press

U N I T E D W E S TA N D , D I V I D E D W E FA L L
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Kanaat Önderleri
Community Leaders

Okullar ve Okul Personelleri

Schools and School Staff

Okullar mültecilerin ve yerel halkın bir araya
geldiği kamusal mekânların en önde gelenlerinden biridir. Özellikle çocuk ve genç mülteci
ve yerel halkın gelecekte daha sağlıklı iletişim
kurabilmesi bu yaşlarda birbirleri ile kurdukları ilişkinin ne denli sağlıklı olduğu ile ilişkilidir. Bu sebeple okullar ve okul personellerinin
(öğretmenler ve idareciler) bu meselenin öneminin bilincinde olması ve bu bilinçte faaliyet
göstermeleri sosyal uyum sürecini her aşamada etkileyen aktörler olmaları noktasında
oldukça önem taşımaktadır. Okulun yönetim
anlayışının altında, öğretmen-lerin mültecilere
olan yaklaşımı ve her iki kesimin uyumlu iletişim kurmasını destekleyici faaliyetler süreçte
önemli bir rol oynamaktadır.

Schools are one of the leading public places
where refugees and local people come together. School has an important role in establishing strong relationship between children and
young refugee children and local people. For
this reason, the school administrations and
school personnels (teachers, managers and
assistant managers etc.) should be aware of
the importance of schooling processes and
that they take role in terms of being the actors
affecting the social adaptation and cohesion
process at every stage. Under the school’s management approach, teachers’ approach to
refugees and activities supporting both parties to communicate harmoniously, play an
important role in the process.

Siyasi Partiler

Political Parties

Siyasi partiler ilçe biriminde güçlü bir şekilde
teşkilatlanmaktadır. Bu durumun kendisi, siyasi partilerin ilgili meselede önemli birer aktör
olarak değerlendirilmelerini gerektirmektedir.
Özellikle partilerin gençlik ve kadın kolları çalışmaları, yerel halktan genç ve kadın gruplara
ulaşılmasına ve onlar ile yapılabilecek faaliyetlerin oluşturulmasına katkı sağlayabilecek potansiyeldedir.

Political parties are strongly organized in the
dist- rict unit. This situation itself requires political parties to be considered as important
actors in the relevant issue. In particular, the
work of the youth and women’s branches of
the parties has the potential to contribute to
the access to and participation of young and
women groups from the local population.

Yerel Medya

Local Media

Yerelde, ulusalda ve ulusüstü ölçekte medyanın mülteci meselesine ilişkin olarak kullandığı
dil, toplumsal algıyı doğrudan etkilemektedir.
Buradan hareketle öncelikle yerelde ulaşılabilecek medya unsurları üzerinden oluşturulabilecek etki, uyum çalışmalarında önemli bir role
sahiptir.

The language used by local, national and
trans-national media on the refugee issue directly affects social perception. Hence, the effect that can be created on the local media
elements that can be reached at the local level
has an important role in social cohesion work.
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Mülteciler Toplum Merkezinin
Başarılı Olduğu Yönler:
İhtiyaçların tespitine yönelik olarak yapılan
çalışmalar neticesinde projelerin hazırlanması
ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

lamıştır. Bu yönde bir araya gelecek kadınların
birlikte üretip birlikte kazanıyor olması uzun vadede sosyal uyuma katkı sağlayacaktır,

Toplum merkezinde verilen hizmetlerin bütüncül bir şekilde ele alınması ve farklı faaliyet
alanları arasında koordinasyonun kurulması,

Sosyal uyuma yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde toplum merkezinin dışında farklı
mekânlarda organizasyonlar yapılabilmesi ve
buna yönelik olarak başta okullar ile olmak üzere pek çok kurum ile iş birliğinin kurulabilmesi,

Faaliyetlerin yerel yönetim iş birliğinde
yürütülmesi,

Gerçekleştirilen geziler ile başta çocuklar olmak üzere yerel halkın ve mülteci toplulukların
kentsel hareketliliğe katkı sağlamaktadır,

Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ortaklıklar kurulmuş olması ve yeni iş birliklerine açık olunması,

Hem yerel halkın hem de mülteci toplulukların ortaklaşa katılabileceği kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek sosyal uyuma ve kültürel
alana yönelik ilginin artmasına katkı sağlanıyor
olması

Mültecilerin toplum merkezine yaptığı başvuruların gerekli görüldüğü takdirde farklı kurumlara yönlendirilebiliyor ve takibinin yapılıyor olması,
Toplum temelli yaklaşımın benimsenmesi ve
farklı paydaşlar ile iletişimin güçlü olması,

Geçim kaynakları projeleri mülteci topluluklarının hayatta kalma becerilerini geliştirmesi,
yaşadıkları toplum içerisinde gelir kaynaklarını
yaratabilmek ve hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlaması

Savaş sonrası travmatik stres bozukluğu yaşayan insanların tedavisine yönelik faaliyetler
ile insanların içinde bulundukları topluma daha
sağlıklı uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar
yürütmek,

Uluslararası özel günlerde yapılan farkındalık
etkinlikleriyle de evrensel değerlerin ve farkındalıkların oluşmasına katkıda bulunması,

Çocuk ve gençlerin okulda aldıkları eğitime
destek olmak ve eğitimde adaptasyon problemlerini çözmek amacıyla Çocuk ve Gençlik
Merkezi’nde faaliyetlerin yürütülmesi,

Yerel halk ve mülteci toplulukları bir araya
getiren temalar üzerinden yapılandırılmış faaliyetler ile olası ön yargıların kırılmasına, bazı
doğru bilinen yanlışların düzeltilmesine olanak
tanınması,

Mülteci toplulukların birlikte yaşadıkları toplumun dilini öğrenmeleri için Türkçe dil eğitimlerinin verilmesi,

Mülteci meclisleri, mültecilerin kendi belirledikleri konuları tartıştıkları, derneğin karar alma
süreçlerinde ve faaliyetlerinin belirlenmesinde
etkili olabilecekleri iyi bir yönetişim örneğidir.
Gerçekleştirilen bu faaliyet ile mülteci toplulukların kendilerine ait meseleleri konuşabildikleri
ve birlikte çözüm önerileri geliştirebildikleri bir
ortam sağlanması,

Hak temelli yaklaşımın benimsenmesi ve
mültecilerin haklarını öğrenerek bunu çeşitli
alanlarda talep edebilmelerinin sağlanması ve
gerekli yönlendirmelerin yapılması,
Kadın Dayanışma Merkezi ile kadınların bir
araya gelerek ortak çalışmalar gerçekleştirmesi, yeni beceriler edinmesi ve edindikleri bu
yeni becerilerin ilerleyen zamanda girişimci bir
ruh ile markalaşması amacıyla çalışmalar baş-

Mülteciler Meclisi ile mültecilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda mültecilerin aktif rol
alabilmeleri sağlanmaktadır.
29

Areas That Refugees
Community Center Has Succeeded
Preparing projects and carrying out activities in line with the studies conducted to
determine the needs of the refugees and local
communities,

Adopting the rights-based approach to
make the refugee communities learn their
rights in order that they can demand their
rights in various fields and making the necessary guidance,

Integrating the services provided at the
community center in a holistic manner and
establishing coordination among different
fields of activity,

Women come together to carry out joint
works at the Women’s Solidarity Center to
acquire new skills and to have an entrepreneurial spirit for further projects,

Carrying out activities in cooperation with
local authority,

To be able to organize various projects
and ac- tivities in different places outside the
community center and to establish cooperation with many institutions, especially with
schools, in the activities carried out for social
cohesion.

Establishing partnerships with various institutions and organizations and being ready to
new collaborations,
Refugees applications to the community
center may be directed to different institutions if deemed necessary and following up of
these,

Contributing to the urban mobility for local
community and refugee communities especially children thugh trpis,

Adopting a community-based approach
and having strong communication with different stakeholders,

Contributing to social cohesion and increasing interest in cultural and art activities
which can be jointly attended by both local
community and refugee communities,

Carrying out activities aimed at the treatment of people suffering from post-war traumatic stress disorder and to ensure a healthy
adaptation of people to the society in which
they live.

Contribute to the creation of universal
values and awareness through international
awareness activities,
Reducing and minimising existed and possible prejudices through structured activities
on themes that bring together local communities and refugee communities,

Conducting activities at the Child and
Youth Education Center to support the education of children and young people in school
and delivering solutions for the adaptation
problems during the education process,

Refugee Assemblies are on example of
good governance in which refugees discuss
issues of their own determination and can be
influential in decision-making process and
activites of the association. With this, providing an environment in which refugee communities can talk about their own issues and
develop solutions together.

Offering Turkish language courses for refugee communities to make them learn the
language of the society they live with,
Producing livelihood projects that enable
refugee communities to develop their survival
skills, creating income sources fort hem in the
society and securing their lives,

Refugee Assembly ensures that refugees
can take an active role in the work carried out
for refugees.
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RİSKLER VE
ZORLUKLAR

RISKS AND
CHALLENGES

Devletin sosyal uyuma yönelik politikasının
sınırlı olması,

Limited state policy towards social cohesion,

Göç ve birlikte yaşam üzerine düşünme
pratiğinin bu coğrafyada yetersiz olması,

The insufficient practice of thinking
about migration and living together in this
geography,

Akademik alanda sosyal uyum ile ilgili olan
çalışmaların teorik ve eleştirel bir söylem
düzeyinde kalması,

In the academic field, studies on social
cohesion remain at the level of theoretical and
critical discourse,

Bir STK’nın uygulayabileceği ve kısa vadede
sonuç alabileceği örnek modellerin mevcut
olmaması,

The fact that no proper model models is
existed that a NGO can implement and get
results in the short term,

Kamuoyunu doğrudan yönlendiren yazılı
ve görsel medyanın ötekileştirici bir dile sahip
olması ve doğru bilinen yanlışları yaygınlaştırıcı
nitelikte haberler yapılması,

Although the Association of Refugees was
initially established to meet the more important
and crucial needs, the association does not
have a policy of managing the reactions and
prejudices of the local community which finally
causes a negative perception among the local
community,

Mülteciler Derneği’nin başlangıçta daha
zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş
olmasından dolayı derneğin yerel halkın sürece
olan tepkilerini yönetmek gibi bir politikasının
olmayışı ve bunun daha sonrasında yerel halkta
olumsuz bir algı yaratmış olması,

Difficulties in measuring the social impact
that we have created,

Yarattığımız sosyal etkinin ölçümlenmesinin
güçlüğü,
Ayrımcılık ve yabancı düşmanlığını besleyen
pek çok unsurun olması,

Various factors that cause
discrimination and xenophobia,

and

feed

Lack of channels to reach
community on a regular basis,

the

local

Özellikle yerel halkın gerçekleştirilen sosyal
uyum etkinliklerine ilgisiz kalması ve ilgili
olanların da kendilerini süreci dönüştürücü bir
aktör olarak atfetmemeleri,

The fact that the local community remain
unresponsive to the social cohesion activities
carried out in particular, and the fact that
those concerned do not refer to the process as
a transforming actor,

Kadın katılımcıların kendilerine biçilen
toplumsal cinsiyet rollerinin olumsuz etkisiyle
kamusal alanda görünür olmalarının önünün
kapanması ve uyum etkinliklerine katılımın
hedeflenenden az olabilmesi,

Close participation of women participants in
the public sphere due to the negative impact
of the gender roles assigned to them and
participation in compliance activities may be
less than targeted,

Yereldeki aktörlerin temel meseleye ilişkin
farkındalık eksikliği ve bilgi yetersizliğinin
olması,

Lack of awareness and lack of knowledge of
local actors who actually play a crucial role in
terms of social cohesion,

Yereldeki aktörlerin temel meseleye ilişkin
politikaları belirleyici olmak ve politikaların
uygulanmasında aktif rol almak noktasında
ilgisiz kalması ve kendilerini sorunun çözümüne
katkı sağlayacak aktörler olarak görmemeleri.

Local actors are indifferent to the main
policy issues and remain unresponsive to
take an active role in the implementation of
policies and the fact that the local actors do
not see themselves as actors to contribute to
the solution of the problem.
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POLİTİKA
ÖNERİLERİ

POLICY
RECOMMENDATIONS

Sahayı daha yakından görme ve etki etme
şansına sahip olmalarından dolayı alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tecrübeleri ve bu tecrübelerden hareketle şekillenen
politika önerileri makro politikalara daha fazla
etki etmelidir.

The experiences of the non-governmental
organizations which carry out many activities
and projects in the field and the policy recommendations shaped from these experiences
should have a greater impact on macro policies since this provides opportunity to see the
site more closely and to influence it

Yerel yönetimler göç ve sosyal uyuma yönelik
izlenecek politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında daha aktif olmalıdır.

Local governments should be more active in
setting and implementing policies for migration and social cohesion.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin göç alanındaki bilgi ve
yetkinliklerinin
arttırılması
amaçlanmalıdır.

The aim should be based
on increasing the knowledge and competencies of
the those working in public
institutions.

Muhtarlar ve kanaat önderlerine alanla ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve onların
da edindikleri bilgilerin yaygınlaşmasında aktif rol alabilecek aktörler olduğu göz
önünde tutulmalıdır.

It should be taken into
consideration that the neigborhood representatives
and imams are the actors
who can take an active
role in forwarding the correct information about the
field and spreading the information acquired.

Sivil toplum kuruluşlarının
iletişimini ve iş birliğini arttırıcı nitelikte sosyal platformlar
oluşturulmalı ya da koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmelidir.

Social platforms or coordination meetings should
be organized to increase
the communication and
cooperation of civil society

Medya mensupları alanla
ilgili bilgilendirilmeli ve göç meselesinin farkındalığı ile içerikler üretmeleri ve yaygınlaştırmalarına katkı sağlanmalıdır.

organizations.
Media members should be informed about
the refugees and encouareged to contribute
to the awareness activities and necessirty of
awareness related to the refugees.

Toplumun tüm kesimlerinden sürece katkı
sağlama motivasyonuna sahip kişi ve grupların
fikirlerinin önemsendiği, çözüm önerileri geliştirebilecekleri mekanizmaların inşasına katkıda
bulunulmalıdır.

Construction of mechanisms to motivate
the local community and refugees to contribute to the whole process from all segments of
the society should be established in order that
the problems be resolved.

Sosyal uyum kavramı akademik çalışmalara
daha sık konu edilmeli ve üzerine bilimsel çalışmalar yürütülmelidir.

The concept of social cohesion should be discussed more frequently in academic studies
anf scientific studies should be carried out.
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