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Bu rapor, Hayata Destek Derneği ve içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve insani Yardım Operasyonları ve Diakonie
Katastrophenhilfedesteğiyle gerçekleşen 'Karşılaş, Paylaş, İham Al - Mülteci Koruma
Alanında iyi Uygulamalar' başlıklı konferansta yapılan sunumların özetlerinden
oluşmaktadır.
Feragatname: Bu yayın Avrupa Birliği finansal desteğiyle yürütülen insani yardım
faaliyetlerini konu almaktadır. Bu içeriğin, herhangi bir biçimde Avrupa Birliği resmi
görüşlerini yansıtıldığı kabul edilmemelidir ve Avrupa Komisyonu bu bilginin ne
şekilde kullanıldığından sorumlu değildir.
Konferansımızın hazırlanmasına ve gerçekleşip raporlaştırılmasına katkıda
bulunan Danışma Kurulu üyelerimiz ve moderatörlerimiz olan Doç. Dr. Pınar Uyan
Semerci'ye, Dr. Yasemin Kalaylıoğlu'na, Dr. Özlem Yazlık Allcott'a, Doç. Dr. Sibel Safi'ye,
Sn. Eda Çok öztürk'e, Sn. Burak Yaşar'a ve Danışma Kurulu üyelerimiz Dr. Bülent İlik ve
Prof. Dr. Murat Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Konferans hazırlık ekibimizde yer alan
çalışma arkadaşlarımız Aslı Arslan, Dilek Kuş, Özlem Çolak, Mahmut Can isal, Berivan
Çite, Mehmet Rahat Bingöl, Semih öztürk, Sefik Serkan Denli, Hatem Efe, Halil öz, Pelin
Sarıgül, Fatih Kıyman, Çiğdem Usta, Caroline Hüglin ve Pınar Emine Gökgün'e tüm
emekleri için, konferansımızda yer alan tüm panelistlerimize, konuşmacı ve
katılımcılarımıza katkıları için teşekkür ederiz.
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1. Konferans Hakkında
T.C. içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Hayata Destek Derneği, Diakonie
Katastrophenhilfe ortaklığında ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve insani Yardım
finansmanıyla organize edilen 'Karşılaş, Paylaş, İlham Al: Mülteci Koruma Alanında İyi
Uygulamalar Konferansı' 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde, Ankara HiltonSA Otel'de
düzenlendi.
Dünya genelinde 200 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 25 milyon 900
bin kişinin mülteci konumunda olduğu günümüz koşullarında karşılıklı akıl yürütmek,
çözüm önerilerini zenginleştirmek, yeni yöntemlere kapı aralayabilmek amacıyla
düzenlenen Mülteci Koruma Alanında iyi Uygulamalar Konferansı'nda, Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Hayata Destek Derneği, Bilgi Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi'nden alanında uzman 6 moderatör eşliğinde 12 ülkeden 23 değerli
panelist deneyimlerini aktardı.
Bu konferansın, dünya genelinde en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de
düzenlenmesi ve mülteci koruma alanında yapılan iyi uygulamaları duymamız
anlamlı oldu. Geçtiğimiz 40 yıla bakıldığında, Türkiye ve çevresi bölgenin zorla
yerinden edilme ve mülteci hareketleri açısından sıcak nokta olduğunu görülmekte.
İran, Afganistan, Irak, Balkanlar ve en son Suriye'de yaşanan toplumsal çalkantılar ve
huzursuzluk; Suriye'deki savaş ve Orta Doğu'daki bölgesel istikrarsızlıkların tümü,
etkilenen çok sayıda insanın Türkiye ya da çevre ülkelerde güvenlik arayışıyla
sonuçlandı.
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Konferans, Türkiye'de ve çevresi bölgede yaşayan mültecilerin koruma ihtiyaçları
doğrultusunda üç ana temaya odaklandı: çocuk koruma, temel hak ve hizmetlere
erişim ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet. Sunulan 23 projede, Türkiye'deki
tecrübelerimize ek olarak, Lübnan, Avustralya, Ürdün, Hong Kong, Almanya, Hindistan,
Kanada, Mısır, Malezya ve Hollanda'daki mülteci koruma uygulamaları da duyuruldu.
Ayrıca, bu üç gün boyunca, yaşadıkları ülkedeki ev sahibi topluluklar ve diğer
mülteciler için koruma sağlama konularında toplumsal ve politik roller üstlenen
Suriyeli ve Pakistanlı mülteci kadınların paylaşımları da aktarıldı.
Her tematik güne, biri sivil toplum kurumu, diğeri kamu kurumunu temsil eden
uzmanların açılış konuşmaları ile başlandı. Konferansın ana başlıklarına odaklanan
bu konuşmlar birbirini tamamlayan iki bakış açısınının dile getirilmesinde etkili oldu.
Paneller aracılığıyla her bir temanın tek tek ele alınmasının yanı sıra, konferansın
tüm temalarını kapsayan, sosyal uyum, yerel müdahaleler, kamu sivil toplum özel
sektör işbirliği başlıklarında yapılan yuvarlak masa oturumunda kapsamlı koruma
faaliyetlerine yönelik bakış açıları geliştirilmesi amaçlandı.
Konferansın ilk gününde sunulan ve konferansın web sitesi üzerinden erişilebilen 'Biz
Paylaştıkça Biziz' sanal fotoğraf sergisi Hayata Destek'in bakış açısıyla, insani yardım
iletişiminde neyin iyi bir uygulama olduğunu göstermek için bir örnek teşkil etti.
üç günlük oturum ve paneller dizisini, mülteci alanında çalışma yürüten akademi,
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi 200'den fazla izleyici takip etti.
Beş kıtadan farklı deneyimlerin paylaşıldığı konferansın yuvarlak masa oturumunda
katkı sunmak isteyenlerin temalar özelinde önerileri derledi.
Konferansın en önemli mesajlardan biri mülteciler için değil, mültecilerle çalışarak
koruma sağlanması oldu. Panelistlerimizin çoğu basmakalıp ve ön yargıların mülteci
koruma çalışmalarında büyük güçlükler doğurduğunu ifade etti. Olumsuz algıların
ve sosyal uyumun önünde duran engellerin ancak doğrudan temas yoluyla
aşılabileceği vurgulandı.
Yerelleştirmenin özünde de yer alan gücün paydaşlar arasında eşit paylaşılması,
mültecilerin konuların tartışıdığı masada yer alması, seslerinin yüksek ve net bir
biçimde duyulması, kendilerini ve topluluklarını harekete geçirmeleri için fırsatlar
yaratabilmesinin önemi paylaşıldı.
Korumaya bütüncül bir şekilde yaklaşılması, mültecilerin hayatında fark
yaratabilecek çalışmalar için bireyler, aileler, topluluklar ve karar vericilerle birlikte
çalışılması gerektiği, konunun sadece koruma sağlayan devlet kurumları veya sivil
toplum kuruluşlarının sorumluluğunda olmadığı ve belediyeler, sosyal girişimler, özel
sektör ve diğer paydaşların da bütüncül yaklaşımı ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek
için önemli rol oynadığı belirttildi.

4

2. Konferans Programı
23 EYLÜL 2019
19:00

>

Tanışma Akşam Yemeği

24 EYLÜL 2019- GÜN l
08:30- 09:30

>

Kayıt

09:30 - 11:00

>

Açış Konuşmaları
• Sn. Sema Genel Karaosmanoğlu- Direktör, Hayata Destek
Derneği
• Sn. Martin Kessler- Direktör, Diakonie Katastrophenhilfe
• Sn. Claudia Amaral - Türkiye Ofisi Başkan, Avrupa Birliği
Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO)
• Dr. Manuel Paulus - İş Geliştirme Müsteşarı, Almanya
Büyükelçiliği
• Mehmet Sinan Yıldız - Genel Müdür Yardımcısı, Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü

11:00 - 12:00

>

Resepsiyon - Sanal Sergi Açılışı

12:00- 13:30

>

Öğle Yemeği

13:30- 13:30

>

Çocuk Koruma - Açış Konuşmaları
• Sn. Emre Üçkardeşler - Sosyal Politika Birimi Başkanı,
UNICEF
• Sn. Bayram İnce - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Proje Daire Başkanı, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

13:30- 15:00

>

Moderatör:

Prof. Dr. Pinar Uyan Semerci
lstanbul Bilgi Üniversitesi
Raportörler:

Dilek Kuş, Hayata Destek
Berivan Çite, Hayata Destek

15:00- 15:30

>

Çocuk Koruma - Panel ı
• Pınar Şimşek- Genel Koordinatör, Bir İZ Derneği
• Köksal Banoğlu - Projeler Genel Koordinatörü, Maltepe
Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Ofisi
• Zeynep Yanık Can - Klinik Psikolog, Maya Vakfı
Kahve Arası
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15:30 - 16:00 >

Misafir Konuşmacı: Cem Demirayak - Çocuk Güvenliği
Uzmanı

16:00 - 17:30 >

Çocuk Koruma - Panel 2

Moderatör:
Eda Çok öztürk
Çocuk Koruma Program
Koordinatörü, Türk Kızılayı
Raportörler:
Özlem Çolak, Hayata Destek
Semih Öztürk, Hayata Destek

• David Keegan - CEO, Host lnternational
• Christopher Eades - Direktör, St Andrew's Refugee
Services
• Umut Dilara Baycılı - Program Yöneticisi, Mavi Kalem
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
• Şenay Yılmaz - Kadın Sığınma Evleri Şefi, Ankara
Büyükşehir Belediyesi

25 EYLÜL 2019- GÜN 2
08:30 - 09:00

>

Kayıt

09:00- 09:30

>

Birinci Günün özeti ve İkinci Günün Tanıtımı
Caroline Hüglin, Çatışma&. Yerinden Edilme Danışmanı,
Diakonie Katastrophenhilfe

09:30 - 10:00

>

Temel Hak ve Hizmetlere Erişim - Açış Konuşmaları
• Sn. Neşe Kılıçoğlu - Kıdemli Koruma Sorumlusu,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
• Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu - Uyum İletişim Daire Başkanı,
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

10:00- 10:30

>

Kahve arası

10:30 - 12:00

>

Temel Hak ve Hizmetlere Erişim - Panel ı
Almanya, Kanada, Hollanda ve Türkiye'den dört iyi uygula
manın paylaşılacağı bu panelde mülteciler ve yerel toplum
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, uyum ve topluluk
temelli faaliyetler tartışılacaktır.

Moderatör:
Burak Yasar
Göç Uzmanı, Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü
Raportörler:
Rohat Bingöl, Hayata Destek
Mahmut Can isal,
Hayata Destek

Panelistler:
• Anna Hill - Together Project Eş Direktörü, Tides Canada
• Esther Bernsen- Proje Yöneticisi, Ueber den Teller rand
• Fares Al Qadi- Proje Yöneticisi, Refugee Company
• Ahmet Batat - Genel Müdür Yardımcısı, IDEMA

12:00 - 13:00

>

Öğle Yemeği

13:00 - 13:30

>

Misafir Konuşmacı : Sn. Suat Seyitoğlu
Bursa Yenişehir Kaymakamı
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13:30 -15:00

>

Moderatör:
Burak Yasar
Doç. Dr. Sibel Safi
9 Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Raportörler:
Dilek Kuş, Hayata Destek
Berivan Çite, Hayata Destek

Temel Hak ve Hizmetlere Erişim -Panel 2
Panelistler:
• Umut Ali Dede - Başkan/Kurucu, Okmeydanı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
• Rahaf Saad - Kadın Sosyal Girişimi Operasyonlar
Yöneticisi, Small Projects lstanbul
• Pınar Okur- Kıdemli insani yardım ve Kalkınma Danışmanı,
Upinion
• Erkan Can Çakıroğlu - Program Sorumlusu, Mülteci Destek
Derneği

15:00 -15:30

>

Kahve Arası

15:30 -17:00

>

Temel Hak ve Hizmetlere Erişim -Panel 3

Moderatör:
Dr. Özlem Yazlık Alcott
Hayata Destek Derneği
Kalite Danışmanı
Raportörler:
Özlem Çolak, Hayata Destek
Semih Öztürk, Hayata Destek

• Buthaina Rahal -Kurucu, Suriyeli Kadınlar Komitesi
• Nur Elçik- Toplum Merkezi Yöneticisi, Yuva
• Marguerite Kahrl - Eş-kurucu, Permaculture tor Refugees
• Lynette Nam- Hukuk Sorumlusu, Justice Center
Hong Kong

26 EYLÜL 2019- GÜN 3
08.30 -09:00

>

Kayıt

09:00 -09:30

>

İkinci Günün özeti ve Üçüncü Günün Tanıtımı
Caroline Hüglin, Çatışma&. Yerinden Edilme
Danışmanı, Diakonie Katastrophenhilfe

09:30 -10:00

>

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
Açış Konuşmaları
• Sn. Özgül Kaptan, Direktör, Kadınlarla Dayanışma Vakfı
(KADAV)

10:00 -10:30

>

Kahve arası

10:30 -12:00

>

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Paneli

Moderatör:
Dr. Yasemin Kalaylıoğlu,
Araştırmacı&. Toplumsal
Cinsiyet Uzmanı
Raportörler:
Dilek Kuş, Hayata Destek
Rohat Bingöl, Hayata Destek

Panelistler:
• Fatma Hacıoğlu Sarıdağ- İnsani Yardım Programı Bölge
Yöneticisi, UNFPA Türkiye
• Ghifar Anani- Koruma Yöneticisi, Basmeh and Zeitooneh
• Ala Arafat - Koruma Danışmanı, ActionAid Arab Region
• Deeksha Gujral - Hukuk Danışmanı, Migration &. Asylum
Project
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12:00 - 13:00

>

Öğle Yemeği

13:00 -13:30

>

Misafir Konuşmacı : Anila Noor, New Women Connectors

13:30 -15:00

>

Yuvarlak Masa Toplantıları
Yuvarlak Masa 1: Çocuk Koruma
Moderatör: Eda Çok Öztürk, Çocuk Programları
Koordinatörü, Kızılay
Raportör: Dilek Kuş, Mülteci Koruma Proje Yöneticisi,
Hayata Destek Derneği
Yuvarlak Masa 2: Temel Hak ve Hizmetlere Erişim
Moderatör: Doç. Dr. Sibel Safi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Raportör: Semih Öztürk, Sosyal Hizmet Uzmanı,
Hayata Destek Derneği
Yuvarlak Masa 3: Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı
Şiddet
Moderatör: Dr. Yasemin Kalaylioglu, Araştırmacı&. Uzman
Raportör: Özlem Çolak, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek
Sektör Yöneticisi, Hayata Destek Derneği

15.00-15.30

>

Kapanış
• Yuvarlak Masa Oturum özeti
• Kapanış Konuşması I Sema Genel Karaosmanoğlu,
Hayata Destek Derneği Direktörü
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4. Temalar ve Panel Oturumları
Konferans için Çocuk Koruma Haklara Erişim ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
olmak üzere üç ana tema belirlendi. Türkiye'de ve diğer ülkelerde bu temalara
odaklanan iyi uygulamaların bu konferansta paylaşılması hedeflendi. Toplamda
seçilen 24 iyi uygulamanın bir panelistin katılımını iptal etmek zorunda kalması
sebebiyle 23'ü konferansta paylaşıldı.
iyi uygulama örnekleri için başvurular konferans düzenleyicilerinin iletişim
kanallarında yayınlanan bir çağrı ile alındı. Hayata Destek'in koordine ettiği, değişik
üniversitelerden alanında uzman altı akademisyen, bir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
uzmanı ve üç Hayata Destek çalışanı olmak üzere 10 kişiden oluşan Danışma Kurulu
tarafından 70'i aşan başvuru arasından 24 iyi uygulama seçildi.
iyi uygulamaların objektif kriterlere göre seçiminde başvurunun konferans temasıyla
ilgisi, uygulamanın etkisi, kullanılan yöntemler, Türkiye'de uygulanabilirliği,
sürdürülebilirliği ve kaynakların etkin kullanımı olarak belirlenen altı ana başlığa göre
hazırlanan değerlendirme cetveli kullanıldı. 10 Danışma Kurulu üyesinin
değerlendirme ortalamalarına göre yüksek puanı alan uygulamalar konferansta
sunulmak üzere listelendi. Başvurular değerlendirilirken, başvuran kurumun iyi
uygulamayı gerçekleştiren kurum olmasına dikkat edildi.
Konferans için seçilen kurumlardan birer temsilcinin kısa bir sunum ile iyi
uygulamayı tanıtması ve tüm konferans boyunca tartışmalarda yer alması için
konferansa katılımı desteklendi. Böylece 11 ülkeden 23 panelistin yer aldığı altı
panelde konferansın ana temalarına dair seçilmiş uygulamalar paylaşılabildi. Her
panel oturumunun sonunda salonda bulunan katılımcılardan ve konferansı sosyal
medya hesaplarından takip eden seyircilerden gelen sorular yanıtlandı.

11

a. Çocuk Koruma
Konferansın ilk gününün teması koruma alanında çocuk odaklı yürütülen çalışmalar
olarak belirlendi. Savaş, çatışma ve zorunlu göçten etkilenen çocukların 'iyi olma
haline' mercek tutulan oturuma iki önemli kurumun temsilcilerinin paylaşımlarıyla
başlandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'ten, Sosyal Politika Birim Başkanı Emre
Üçkardeşler, çocuk koruma ve sosyal koruma alanlarının bütüncül bir yaklaşımla ele
alınmasının önemine vurgu yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan,
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Daire Başkanı
Bayram ince ise çocuk koruma riskleri ve ilgili mekanizmalara erişim konularının
altını çizdi.
Günün misafir konuşmacısı Çocuk Güvenliği Uzmanı Cem Demirayak, çocuk alanın
da çalışan tüm kurumların çocukların risk altında kalmaması ve zarar görmemesi
için benimsemeleri gereken çocuk güvenliği konusuna değindi. Çocuk korumanın
çocuk haklarına dayanan daha çok devlet sorumluluğunda bir uygulamayken
çocuk güvenliği meselesinin ise her bir kurumun kendi kontrolü altında, kurumun etki
ettiği alanla ilgili olduğunu vurguladı. Çocuk güvenliği politikalarının tüm paydaşlarla
birlikte kurumum davranış kurallarını eklenmesi ve asgari standartların
oluşturmasının önemini belirtti. Politikaların güncel tutulduğunda kurumu ve
çalışanları koruyan bir mekanizma olduğunu söyleyen Demirayak Tarlabaşı Toplum
Merkezi ve Sulukule Gönüllüler Derneği'nin çocuk güvenliği konusunda kurumsal
kapasitelerini geliştirdiği örnekleri paylaştı.
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen iki panel ile yedi iyi uygulama tanıtıldı.
Panel 1- Çocuk Koruma
Çocuk Koruma temalı ilk panel, Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pinar Uyan Semerci
tarafından modere edildi.

"üç gün boyunca sürecek iyi örnekler konferansından ayrılırken eminim daha
çok beslenerek, öğrenerek ve çarpan etkisini artırarak gideceğiz. Özellikle
sahada çalışan arkadaşlarımızın aktardığı gibi, birbirimizi duymak,
tecrübelerimizi paylaşmak çok önemli bir imkan."
-Prof. Dr. Pınar Uyan

Moderatörümüz Pınar Uyan, çocuğu merkeze alan, çocuğun üstün yararını gözeten
toplumdaki tüm paydaşlar nezdinde bir ortaklığın önemine değindi. Var olan çocuk
haklarının tüm çocuklar için erişilebilir olması yönünde politikalar düşünmenin
katkısını ve Türkiye'de 25 milyon çocuk nüfusundan söz ederken her bir çocuğun
biricikliğini, ihtiyaçlarını da göz önüne almanın önemine değindi.
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'Yardım etme' fikrinden 'ittifak içinde olma' fikrine: "insanlar genelde yardım
etmek istiyorlar. Bu güzel bir şey fakat uzun erimli değişim yaratmak istiyorsak,
insanların bizim için değil, bizimle durmalarına ihtiyacımız var. Bu her zaman
aşikar olmayabiliyor ve insanların kafa yapısını, insanların hareket etme tarzını
değiştirmek zaman zaman zor oluyor."

-Project Stand Up'tan bir Genç
St Andrew's Refugee Services'in Mısır'da yürüttüğü çalışmak isteyen gençlere beceri
kazandıracak eğitimler sunan ve tüm kurum çalışmalarını gençlerin yürüttüğü proje
aktarıldı. Mültecilere yönelik tüm çalışmaların mülteciler tarafından yürütülmesini ve
gençlerin sürecin liderleri olmasını amaçlayan projenin psikososyal destek, yasal
destek, eğitim ve refakatsiz çocuklar ve gençler için yürütülen ve 2018'de 30.000'den
fazla kişiye ve ailelerine ulaşılan çalışmaları aktarıldı. Mülteci liderliğinde yürütülen
insani yardım hizmetlerinin az sayıdaki örneklerinden biri olan StARS'ın refakatsiz
mülteci çocuklara hizmet vermeye adanmış, 70'den fazla mülteci gencin çalıştığı
Naimo Merkezi ve bu merkezin mültecilere de söz hakkı ve karar verme yetkisi
tanıyan yönetim yapısı anlatıldı.
"Naima Merkezini kurma amacımız, erken yaşta çocuk sahibi olan çocukların en
azından bir süreliğine çocukluklarını hissedebilmeleri, hiç sahip olmamaları
gereken sorumluluklardan kısa süreliğine olsa da azade kalabilmeleriydi."

-Christopher Eades, Direktör, StARS
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, toplum temelli çocuk
koruma mekanizmalarının iyileştirilmesi amacıyla istanbul'da yürütülen iyi
uygulamayı tanıttı. özellikle, toplumsal cinsiyet dilini kullanarak hedef grubun
özgürleşmesini ve güçlenmesini amaçlayan genç kız güçlendirme programı tanıtıldı.
2015'te sadece Türk vatandaşlarını kapsayan programın 2018'de Suriyeli kız çocukları
için de adapte edildiği aktarıldı. Genç kızların güçlendirilmesininin yanı sıra
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesinde erkekleri dahiliyetine önem veren
projede uygulanan erkek katılımı modülü paylaşıldı.
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"Temas Hipotezi üzerine kurulu yeni bir araştırma yaklaşımına başlıyoruz.

Temas teorisine göre çoğunluk ve azınlık gruplar doğru koşullar altında temas
ettiklerinde önyargılar ve peşin kanılar yıkılabiliyor, sosyal uyum artabiliyor.
Temas teorisi için doğru koşulları yaratmak eşit statü, ortak hedefler, gruplar
arası işbirliği ve yetkililerin, yasaların, geleneklerin desteğini gerektiriyor."

-Anna Hill, Together Project Eş Direktörü, Tides Canada
Panelde yer alan ikinci kurum Ueber den Tellerrand temsilcisi Almanya'da mülteci
nüfusun yanı sıra Türkiye, Polonya ve diğer ülkelerden gelen 11 milyon göçmen
nüfusun bulunduğunu belirterek, sosyal bağlar kurmak ve uyumu kolaylaştırmak için
yürüttükleri gastronomi uygulamasını aktardı. Birlikte yemek pişirerek birbirini
tanımanın, kültürleri paylaşmanın ve önyargıları yıkmanın mümkün olduğunu
gösteren bu uygulanın, şu an beş ülkede 35 şehirde tamamen gönüllülüğe dayanan
bir şekilde devam ettiği aktarıldı. Programın ayrıca 'Daha iyi Biz için Yemek Tarifleri'
adlı bir de yemek pişirme kitabı da bulunuyor.
"Birlikte yemek yapmak neden bizim için en önemli aktivite? Çünkü yemek
yapmak bir dildir. Yemek yaparak tarihimizi ve kimliğimizi paylaşabiliriz."

-Esther Bernsen, Proje Yöneticisi, Ueber den Tellerrand
Hollanda'da mültecilerin istihdama erişimi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum
kuruluşu olan Refugee Company'nin işe giren mültecilerin %60'ından fazlasının
yalnızca birkaç ay sonra işi bıraktığını veya kovulduğunu tespit etmesiyle başlattığı
Re-Start Programı'nı aktardı. altı aylık bir çalışma sürecini içeren brogramda
katılımcılar Refugee Company'nin A Beautiful Mess adı altındaki kurduğu restoran ve
tekstil girişimlerinde çalıştığı paylaşıdı. Bu çalışma süresince katılımcılara
yeteneklerini ve hayallerini bulmak için onlara rehberlik eden, destekleyen
özgeçmişlerini oluşturmalarına ve hayallerindeki işlere ulaşabilmeleri için gereken
eğitimin sağlanmasına yardımcı olacak bireysel koçlardan bahsedildi. Katılımcıları
aynı zamanda Hollanda işgücü piyasası hakkında bilgi edinebildiği, dil öğrenebildiği,
yeni bir çevre edinebildiği proje insanların biraraya getirecek ağlar kurulması için
fırsat yaratıyor. İletişimi güçlendirmeyi hedefleyen yemekler düzenleyen Refugee
Company, aynı zamanda bir restoran ve pazar alanı ve mülteci barınma alanına
yakın bir lokasyonda ise bir kate işletiyor.

19

"Biliyorsunuz, mülteciler -ki ben de onlardan biriyim- Hollanda'ya bursla
okumaya ya da ziyarete gelmediler. Her şeyi geride bıraktılar, sıfırdan başlamak
zorunda kaldılar! Yeni bir dil öğrenmek, çevre edinmek, kendilerini güvende
hissetmek, yeni bir topluma adapte olmak, Kabul görmek. Re-start programını
bunları başarabilmek için başlattık."
-Fares Al Qadi, Proje Yöneticisi, Refugee Company

Paneldeki bir diğer iyi uygulama örneği, IDEMA'nın İstanbul ve Mersin'de yürüttüğü
LiFE Projesi. LiFE, Türkiye'de yaşayan farklı topluluklar arasındaki kültürler arası anlayışı
destekleyen, göçmen grupları ile ev sahibi olan topluluğun entegrasyonunu teşvik
eden bunun yani sıra inovasyon, ekonomik esneklik ve güçlendirme ve etkili gelişme
için fırsatlar sunmayı amaçlayan bir gıda girişimciliği programı olarak tanıtıldı.
Girişimci kuluçka programı ile üyeler, Türkiye'de gıda işletmeleri ve sürdürülebilir
geçim kaynağı inşa etmek hedeflendiği ve program kapsamında her iki ayda bir
düzenlenen gastrodiplomasi etkinlikleri aracılığı ile kültürler arası kaynaşmanın ve
paylaşımın artması amaçlandığı aktarıldı.
Panelde yer alan tüm iyi uygulamalar, bir taraftan mültecilerin istihdamını
sağlamayı hedeflerken, diğer taraftan gönüllülük ilkesine dayanan sosyal ağlar ve
destekler yaratmayı önemini vurguladı. Toplulukların dayanıklılığını artırmak ve
uyumu sağlamak adına özel sektörle işbirliğinin altı çizilirken, gatsronomi gibi yeni
ilham verici araçların etkisi paylaşıdı.

Panel 4- Hak ve Hizmetlere Erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Sibel Safi, günün ikinci
oturumunu yönetirken, panelistler Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Small Projects lstanbul, Upinion ve Mülteci Destek Derneği kurumlarından
temsilciler oldu. Biri Hollanda ve üçü Türkiye'den olmak üzere dört iyi uygulamayı
dinlediğimiz bu panelde mülteciler için sürdürülebilir çözümlere dair geçim
kaynakları faaliyetleri ve mültecilerin bilgiye erişimlerini kolaylaştıran projeler
paylaşıldı. Doç. Dr. Sibel Safi, oturuma başlarken mülteci hukuku ve Türkiye'de
yürürlükte olan yasal mevzuattan, Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ne taraf
olmasından ve bu kapsamdaki coğrafi çekincesinden bahsederek gündeme dair
hukuki zemini aktardı.
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Oturumun ilk panelist, Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği'nden Umut Ali Dede, şehre yeni gelen herkesi komşu benimsedikleri mahalle
temelli dayanışma projesini sundu. Dede, Kadın Kadına Mülteci Mutfağı inisiyatifini,
Suriye'den gelen ve Okmeydanı'nda buluşmuş 15 kadının bir araya gelerek kurduğu
ve bir mutfaktan daha fazlası olarak tanımladıkları uygulamanın birlikte yaşama
adına katkısından bahsetti. Mülteci ya da ev sahibi gibi ayırt edici terimler
kullanmadan komşuluk üzerinden hayat bulan Kadın Kadına Mülteci Mutfağı'nın,
toplantılar ve etkinlikler için toplu siparişler alarak büyesindeki kadınlara geçim
kaynağı yarattığı paylaşıldı.

"Tüm bu süreçte dilimizi dönüştürmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak
isterim. 'misafir topluluk' denildiğinde dili değiştirmek, dönüştürmek gerekiyor.
Ayrımcı dil olmadan, eşit bir yerden ve ötekileştirmeden yeni bir dil kurmamız
gerekiyor. Biz bu yüzden 'misafir' yerine, 'komşu' demeyi tercih ediyorum."

-Umut Ali Dede, Başkan/Kurucu, OKDER
Small Projects İstanbul, 'Küpe at, bomba değil' projesiyle şekillenen kadın sosyal
girişimi Muhra markasını tanıttı. İlham verici bir mesaj üzerine kurulmuş olan bu
girişimin katılımcılarına kendilerini ifade etme fırsatı sunduğu, gelir kaynağı yarattığı
ve güvenli bir dayanışma alanı oluşturduğu aktarıldı. Arapça'da dişi kısrak anlamına
gelen ve dünyadaki tüm kadınların gücünü, dayanıklılığını simgeleyen Muhra'nın
ürünlerini internetten ve bazı mağazalardan kadın dayanışmasına destek olmak
için satın alınabiliyor.
Paneldeki bir diğer iyi uygulama MUDEM tarafından yürütülen işçi Destek Merkezi
aktarıldı. Web sitesi aracılığıyla, hazır giyim sektöründe çalışan mültecilere,
sığınmacılara ve göçmenlere ücretsiz sosyal ve hukuki danışmanlık sağlayan
uygulama Türkiye'deki tüm mülteciler için erişilebilir. işçilerle birlikte işverenleri de
desteklemeyi amaçlayan proje I yılda yedi uluslararası markaya, 800 işyerine ve
150.000 işçiye ulaşıldığı paylaşıldı.
Oturumun son panelisti olan Upinion, mülteci sesleri için bir vurgu ve merkez olmayı
amaçlayan akıllı telefon aracılığıyla bilgi alışverişi için kurulan platformunu tanıttı.
Projenin amacı, zorluklarını ve ihtiyaçlarını öğrenmek, destek olmak için farklı
mesajlaşma uygulamaları (Facebook Messenger &.. WhatsApp gibi) aracılığıyla
Türkiye'de 100.000'den fazla Suriyeli temsilci grubuyla bağlantı kurmak olarak
tanımlandı. Patform mültecilerin seslerini duyurmak ve ihtiyaç duydukları sivil
toplum kurumuna kolayca ulaşmalarını sağlayan bir iletişim aracı olarak anlatıldı.
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Permaculture for Refugees ise permakültürün mültecilerin güçlenmesi için
kullanıldığı ve bir uygulamasının izmir'de hayata geçirildiği projelerini sundu.
Permakültürün dünyaya ve insana bakan ve değer veren anlayışını mültecilerin
bulundukları şehir, köy ya da kamp alanlarını yaşanabilir bir hale getirmeye adapte
edildiği proje aynı zamanda mültecilerin nereye giderlerse gitsinler
kullanabilecekleri bir beceri kazanmalarına ön ayak oluyor. Projede yer alan bir
katılımcıların da söz aldığı sunumda projenin yeni ve alternatif fikirleri hayata
geçirmede sağladığı katkı mantar üreticilliği örneğiyle altı çizildi.
Justice Center Hong Kong, mültecilere yönelik hukuki destek çalışmalarını tanıttığı
sunumunda 2007'de küçük bir avukat grubu tarafından kurulan merkezin Japon
ya'dan, Çin ve Vietnam'dan gelen 12.000 mülteciye hukuki destek verdiği
belirtildi. Merkezde çalışan avukatlar, tutuklanmış ve idari gözetime alınmış
mültecilere yönelik vaka yönetimi çalışmaları yürütmekte ve ek olarak yasal ve
psikososyal hizmetler sunulmakta. Hong Kong'da doktorlara ve özel sektöre yönelik
kapasite geliştirme eğitimleri de veren Justice Center Hong Kong özel sektörle
işbirliği içinde olmanın, özel sektörün sahaya dahil olmasının, uygulamaların
geliştirilmesi bağlamında çok önemli olduğunu vurguladı.
Yerel kapasitenin kullanımına, dayanıklılığın artırılması ve ortak paydalarda
buluşmak için alternatif çalışma şekillerin bulunmasının önemine vurgu yapılan
oturumlar projelerin farklı coğrafyalarda uygulanabilirliğine yönelik, katılımcılardan
gelen sorularla tamamlandı.
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5. Yuvarlak Masa Oturumu ve Sonuç Bildirgesi
Konferansın son gününde, yuvarlak masa oturumuna katkı sunmak isteyen
izleyiciler, konuşmacılar, moderatör ve panelistler bir araya gelerek temalar özelinde
önerilerini derledi. Her bir yuvarlak masa, konferansın başlıca temaları olan çocuk
koruma, haklara erişim, toplumsal cinsiyete dayalı şiddette odaklandı. 90 dakika
süren oturumlarda her bir tematik konuda yerel müdahalelerin yarattığı katma
değer, kamu sivil toplum özel sektör ortaklığının önemi ve bu doğrultuda
benimsenebilecek başlıca öneriler, sosyal uyum odaklı faaliyetlere dair fikirler
tartışıldı.
Yuvarlak masalar, temaya göre bir uzman moderatör tarafından yönetildi ve
raportör tarafından raporlandı. Türkçe yapılan oturumlarda İngilizce tercüme
desteği verildi. Tüm yuvarlak masalar tamamlandıktan sonra katılımcıların tekrar bir
araya geldiği kapanış oturumunda moderatörlerimiz her yuvarlak masada tartışılan
konuları ve önerileri katılımcılarla paylaştı. Yuvarlak masalarda derlenen önerilerin
yanı sıra konferans boyunca aktarılan önemli mesajlar, konferansın sonuç
bildirgesinde derlendi.
KONFERANS SONUÇ BİLDİRGESİ
ÇOCUK KORUMA TEMASINA DAİR ÖNERİLER
1. çocuk koruma ve sosyal korumanın birlikte olduğu bütüncül bir yaklaşım
çocuk haklarının gerçekleşmesi ve çocuk refahının yükseltilmesini sağlar.
Çocuk koruma; kanun, politika, mevzuat ve hizmetler kümesinde, çocukların istismar,
ihmal, sömürü ve şiddetten korunma haklarının tam olarak gerçekleşmesini hedefler.
Sosyal koruma; sosyo-ekonomik risk ve kırılganlıkları önlemeyi, azaltmayı ve ortadan
kaldırmayı hedefleyen, aile, birey ve çocuklara yönelik sistemlerdir. Çocuk koruma ve
sosyal koruma riskleri birbirine indirgenemezler ama iç içe oldukları pek çok alan
vardır. Bu sebeple, çocuk koruma ve sosyal koruma bütüncül bir yaklaşım olarak
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
2.Ayrımcı olmayan çocuk koruma politikaları tasarlamak ve uygulamak,
çocuğun yüksek yararının korunmasını sağlar.
Çocuk korumaya dair politika ve uygulamalar, tüm çocukları kapsayacak ve çocuğu
merkeze alan, çocuğun üstün yararını gözetecek şekilde benimsenmelidir. Uyruğu ya
da etnik kökeni fark etmeksizin tüm çocuklar, risklere karşı korunmalı ve ilgili
mekanizmalara erişimleri sağlanmalıdır.
3.Her bir çocuğun biricikliği, özel ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.
Tüm çocukların haklarını korumak ve hiçbir çocuğu arkada bırakmamak için
çocukların ihtiyaçları ve özel durumları göz önünde bulundurulmalı, ihtiyaçları ve
durumlarına göre hizmetler sunulmalıdır.
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4. Çocukların dahil olduğu tüm çalışmalarımızda çocuk katılımını
benimsemeliyiz.

Çocuk koruma faaliyetleri çocuklar adına değil, çocuklarla beraber geliştirilmeli ve
uygulanmalıdır. Mülteci gençlerin sosyal değişim yaratmaları için onlara yardım
zihniyetinden uzaklaşıp, onların ittifakı olan bir yaklaşıma geçilmeli ve güçlenmeleri
sağlanarak tüm faaliyetlerin merkezinde konumlandırmalıdır.
5. Çocuklarla çalışan tüm kurumlar, çocuk güvenliğini ana akımlaştırmalı,
faaliyetlerini gerçekleştirirken zarar verme riskini ortadan kaldıracak önlemler
almalıdır.

Çalışanlar ve gönüllüler için davranış kurallarının geliştirilmesi ve uygulanması,
paydaş haritalaması, risk analizi, çocukların verilerinin gizliğinin sağlanması, çocuk
katılımı ve geri bildirim sistemleri çocuk güvenliğinin anaakımlaştırılması ve risklerin
azaltılması için yapılabileceklere örnektir.
6. Bir çocuk Bakanlığının kurulması, çocuk haklarının garantörü olacaktır.

Her çocuk için her bir hakkın eşit olduğu vurgusunu her zaman her yerde yapmak,
her çocuğun her haktan eşit şekilde yararlanmasının ortamını yaratmak gerekir.
Bir Çocuk Bakanlığı kurulması bunun garantörü olacaktır.
7. İyi uygulamaların tasarımı, uygulanması ve yaygınlaştırılması yoluyla
önyargılar aşılabilir ve sosyal uyum güçlendirilebilir.

Türkiye'de göçmen ve mülteci karşıtlığı giderek artmakta ve bunu dillendirmek
meşru hale gelmektedir. Birçok uygulamanın ve düzenlemenin gerçekleşebilmesi
için bu algıyla mücadele etmek önem taşımaktadır. Bu konuda geliştirilmiş ve
konferansta sunulan kutu oyunları gibi uygulamalar ilgilenen tüm kurumlar için
paylaşıma açık ve uygulanabilir. Etkili olan yöntemler farklı hedef kitleler için
geliştirilerek kullanılabilir. Sosyal uyumu destekleyici projeler üretmek için fon
kaynaklarının mülteci odaklı değil, toplumu içerecek şekilde düşünülmelidir. Sosyal
uyum çalışmalarında belediyeler, medya, öğretmenler, aileler ve kanaat önderleri
önemli paydaşlar olarak yerini almalıdır.
8. Psikososyal destek çalışmalarında özelleştirilmiş hizmetler eğitimli ve
alanında uzman çalışanlar tarafından sunulmalıdır.

Çocuklara güvenli alan sunan ve iyi olma hallerini destekleyen psikososyal destek
çalışmalarını içeren topluluk hizmetlerini eğitimli saha çalışanları yürütmeli ve
çocuklar için özelleşmiş desteği psikologlar sunmalıdır.
9. Çocuk korumada beraber hareket etmek ve stratejik işbirlikleri sağlamak çok
önemlidir.

Çocuk yaşta evlilikler, çocuk işçiliği gibi çok paydaşlı koruma sorunlarının çözümü
için ortak bir mücadele yürütmesi ve beraber hareket edilmesi gerekir. Afetlerden
etkilenen ya da risk altındaki topluluklarla, kamu, sivil toplum ve özel sektör arasında
kurulacak işbirlikleri kritik önem taşımaktadır.
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Çözüme ulaşmaya, tamamlayıcı faaliyetler yürütmek, geliştirilen başarılı
uygulamaları yaymanın yanı sıra alınan derslerin paylaşılmanın da yardımı
olacaktır. Projeye dayalı veya kaynağa bağlı olmak yerine, ortaklıkların stratejik ve
dönüştürücü olmaları gerekir. iyi uygulamaların, gelişmiş araçların ve edinilen
deneyimlerin paylaşılabileceği platformlar oluşturmak birbirimizden öğrenmemize
katkı sunar.
10. Uluslararası standartlara bağlı kalarak yerelleştirilen müdahaleler ve yerelde
kurulacak etkili koordinasyon sayesinde çocuk koruma daha etkili olacaktır.
Çocukların yanı sıra ailelerinin ve içinde yaşadıkları toplulukların katılımını
kolaylaştıracak bütünsel müdahaleler için yerel koordinasyon ağları ve ortaklıklar
oluşturulmalıdır. Yerel ihtiyaçların, imkanların, fırsatların ve aktörlerin tanımlanması
ve paydaş haritalarının çıkarılması çok önemlidir. Yerelde çocuk koruma temalı
koordinasyon sistemleri, çocuk koruma süreçlerinin tartışılabildiği ve Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin dahil olduğu
mekanizmalar oluşturulabilir.
11. Çocuk koruma alanında sivil toplum kuruluşları tamamlayıcı, gözlemleyici ve
savunucu roller üstlenebilir.
Sivil topluma çocuk koruma alanında çok önemli roller düşmektedir. Çocukların ve
toplumun karşı karşıya olduğu riskleri tespit etmek, tüm imkanların o risk etrafında
seferber edilmesini, farklı aktörlerin toplulukla bir araya gelmesini sağlamak bu
rollerden bazılarıdır.
HAK VE HİZMETLERE ERİŞİM TEMASINA DAİR ÖNERİLER
1. Mülteci koruma alanında da hak temelli yaklaşım benimsenmelidir.
Hak temelli yaklaşım, keyfi uygulamaların önüne geçerken aynı zamanda acil
müdahalenin sınırlı bir ihtiyacının karşılanmasından çok daha sürdürülebilir bir
şekilde ele alınmasına da yardımcı olur. Hak temelli yaklaşım, mültecilere sunulan
hizmetlerin, devletlerin yasal taahhütlerinin ve uluslararası hukukta yer alan ilkelerin
yansımaları olduğuna dair bir anlayışın yerleşmesini sağlayarak kamuoyunda
olumsuz algıların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Hak temelli yaklaşım sayesinde
var olan kanunlar uluslararası standartlara göre geliştirilebilir, etkili bir şekilde
uygulanması sağlanabilir.
2. Hak temelli yaklaşımın yanı sıra, toplum temelli yaklaşımı da benimsemek
gerekir.
Mültecilerin kendi ihtiyaçlarını belirleyebileceği, bu ihtiyaçların ele alındığı süreçleri
ve modelleri tasarlayıp uygulayabileceği ve etkisini değerlendirebileceği bir
yaklaşım benimsenmelidir. Deneyimler mültecilerin karar mekanizmalarına dahil
edilmesinin daha verimli çalışmalarla sonuçlandığını göstermektedir.
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www.facebook.com/HayataDestek/videos/498239900766803/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/2482547351791187/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/444586552824344/
5

www.facebook.com/HayataDestek/videos/791174154647544/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/522049585271613/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/2347443055305522/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/2401543556626532/
6

www.facebook.com/HayataDestek/videos/462490937811431/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/2423905044597799/

www.facebook.com/HayataDestek/videos/244180963141773/

Esther Bernsen

Proje Yöneticisi
Ueber den Tellerrand
Esther Bernsen psikolog ve sosyal girişimci olarak uzmanlığa sahiptir
ve Über den Tellerrand'ın yöneticisidir. Almanya'nın Würzburg
kentinde ve Budapeşte'de psikoloji eğitimi almıştır. Çalışmaları
sırasında klinik psikoloji, örgüt psikolojisi ve savaş sonrası travma
durumları üzerine araştırmalarda bulunmuştur. 2009 yılından bu
yana mültecilerle çalışmaktadır. İşkence görmüş kişiler ile Berlin'de
çalışmalar yürütmüştür ve refakatsiz çocuklarla çalışmıştır. İki yıldır
Über den Tellerrand'da yönetici olarak görev yapmaktadır. Über den
Tellerrand, diyaloğa inanan bir kuruştur ve birbirini tanımanın açık
ve çok kültürlü bir toplumun anahtarı olduğuna inanmaktadır.
Kurum, mülteci öncülüğünde ilerleyen aşçılık kuşları vasıtasıyla
yemeği bir entegrasyon aracı olarak kullanmaktadır. Über den
Tellerrand'ın Berlin ve Frankfurt'ta ofisleri vardır.

Erkan Can Çakıroğlu

Program Sorumlusu
işçi Destek Merkezi

Erkan Can Çakıroğlu, 2009'da İstanbul Üniversitesi İktisat
bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından dil ve yüksek
lisans eğitimi için bir süre Almanya'da yaşayan Çakıroğlu, burada
aynı zamanda göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili yerel faaliyetlere
gönüllü olarak katıldı. 2017 yılından itibaren sığınmacıların ve
mültecilerin sorunlarına yönelik projelerde çalışan Çakıroğlu, bu
kapsamda 2017 yılında Makedonya'da ve Sırbistan'da yerel sivil
toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev aldı. 2018 yılında
Türkiye'de Mülteci Destek Derneği'nin işçi Destek Merkezi projesinde
program sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Fatma Hacıoğlu Sarıdağ

insani Yardım Programı Bölge Yöneticisi
UNFPA Türkiye
Fatma Hacıoğlu Sarıdağ'ın (1984) Hacettepe üniversitesinde Fen
Bilgisi Öğretmenliği lisansı ve ODTÜ Kadın Çalışmalarında yüksek
lisansı bulunuyor. Halen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Türkiye'de insani yardım programında bölge yöneticilerinden biri
olan Fatma Hacıoğlu, 2007 yılından beri UNFPA bünyesinde çalışıyor
ve gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kilit gruplar, gençlik
katılımcı ve insani yardım alanlarında çalışma deneyimine sahip.
Fatma ayrıca Y-PEER, Genç Akran Ağı, ve YouAct, Gençlik Cinsel
Sağlık ve üreme Sağlığı Hakları Ağı alumnisi.
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Ghifar Anani
Koruma Teknik Yöneticisi
Basmeh and Zeitooneh
Ghifar insani yardım alanında çalışmaya altı yıl önce başladı ve
farklı sektörlerde (koruma, hijyen, barınma, acil yardım, geçim
kaynakları) çeşitli projelerin uygulanmasında rol oynadı. Son üç yıldır
koruma faaliyetlerine yoğunlaşıyor (çocuk koruma, toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet ve hukuk) ve koruma proje tekliflerinin
yazımının yanı sıra stratejik planlamasında destek sunuyor.

Köksal Banoğlu
Projeler Genel Koordinatörü
Maltepe Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Ofisi
Köksal Banoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Eğitim
Teknolojileri bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Aynı
üniversitenin Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE)
programından 2009 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. Halen
devam etmekte olan çift doktora eğitimini Marmara Üniversitesi
EYTPE programında ve, ikinci üniversitenin davetiyle, Belçika Ghent
üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde burslu olarak
sürdürmektedir. Sosyal bilimler atıf indeksinde taranan çok sayıda
bilimsel makalesi bulunan panelist, yarı zamanlı öğretim görevlisi
olarak eğitim felsefesi, liderlik teorileri ve örgütsel davranış biçimleri
üzerine üniversitelerde ders vermektedir. Geliştirdiği ve yönettiği
devlet projeleri nedeniyle altı kez devlet başarı belgesi ve iki kez
devlet üstün başarı belgesi ile taltif edilen Banoğlu'nun 'Okul Çağı
Suriyeli Çocukların PTSD Sorunlarının Teşhis ve Tedavisi' projesi 2019
yılında içişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 'en
iyi devlet projesi' ödülüne layık görülmüştür.
Marguerite Kahrı
Eş-kurucu
Permaculture tor Refugees
Bir sanatçı, Permakültür tasarımcısı ve eğitimci olan Marguerite Con
MOI Derneği'nin kurucusudur. Con MOI, İtalyan ve göçmenlerden
oluşan gayri resmi bir gruptur yetenek, beceri, emek ve ilgi paylaşımı
vasıtasıyla sosyal ve insani bağların güçlendirilmesi için
çalışmaktadır. Con MOl'nin ilk faaliyetlerinden biri, kent toplulukları
arasında karşılıklı paylaşımı arttırmak ve gıda israfını azaltmak için
marketlerde satılmaya uygun olmayan gıdaların ücretsiz olarak geri
kazanılması olmuştur. Marguerite yaptığı çeşitli çalışmalarda
kültürel değişim yaratmak adına yeni modeller ve prototipler
geliştirmektedir.
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8. Moderatörler
Eda ÇokÖztürk
Çocuk Koruma Program Koordinatörü
Türk Kızılayı
Hacettepe üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olduktan
sonra, çeşitli özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ve
lnternational Catholic Migration Commission (ICMC) gibi
kurumlarda Sosyal Hizmet Uzmanı ve yönetici olarak görev aldı.
2005-2007 yıllarında insan Kaynağı Geliştirme Vakfı'nda,
Fener&. Balat Rehabilitasyon Programında Proje Koordinatörlüğü
görevini yürüttü. 2007-2014 yıllarında, Gönüllü Koordinasyon Müdürü
olarak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında, Türkiye genelinde binlerce
gönüllünün eğitim ve süpervizyon süreçlerini yönetti. 2014 yılından
bu yana Türk Kızılay'ında Çocuk Programları Koordinatörü olarak
çalışmakta olup, dezavantajlı çocuklara&. gençlere yönelik çocuk
koruma ve psiko-sosyal destek çalışmalarını koordine etmektedir.

Doç. Dr. Sibel Safi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doçent Dr. Sibel Safi orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji Vakfı Özel
Lisesinde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk
fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Birinci yüksek lisansını
University of Bucharest Hukuk Fakültesinde Avrupa Birliği Hukuku ve
Kurumları alanında 'honour' derecesi ile, ikinci yüksek lisansını
University of East London Hukuk Fakültesinde Uluslararası Kamu
Hukuku alanında 'merit' derecesi ile tamamladı. University of
Bucharest'te Milletlerarası Kamu Hukuku alanında başladığı doktora
derecesini 'honour' derecesi ile tamamladı. Daha sonra ingiltere'de
University of East London'da Mülteci Hukuku alanında çalışmalar
yapmış olup, Senior research fellow ünvanı alarak aynı üniversitede
CMRB'de yıllarca araştırma projelerinde çalıştı. Queen Mary
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora sonrası çalışmalar yapmış,
visiting fellow olarak bulunmuştur. Safi, University of East London'da
Centre tor Migration, Refugees and Belonging'de CMRB (Mülteciler,
Göç ve Aidiyet Araştırma Merkezinde) associate member olup, 13
Mart 2015 tarihinde ingiltere'de kitap olarak yayınlanan 'Death by
Culture; Accountability in lnternational Law' teziyle Türkiye'de
doçentlik ünvanı almaya hak kazanmıştır.
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Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Akademik çalışma
alanları siyaset felsefesi, sosyal politika ve sosyal bilimlerde yöntem
olan Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet haklar, insani gelişim,
yapabilirlik yaklaşımı, katılım, vatandaşlık, yoksulluk, göç, kolektif
kimlik oluşumları (toplumsal cinsiyet, din ve milliyetçilik) ve çocuğun
iyi olma hali konularında çalışmaktadır. Birçok araştırma projesi
yürütmüş olan Uyan Semerci yapabilirlik, göç, ötekileştirme,
popülizm ve çocuğun iyi olma hali alanlarında çok sayıda makale ve
kitap yayınlamıştır.

Dr. Özlem YazlıkAlcott
Kalite Danışmanı
Hayata Destek Derneği
Özlem, 2005 yılından bu yana Hayata Destek'in İran, Pakistan ve
Türkiye'deki projelerinde uygulama ve yönetim pozisyonlarında yer
aldı. Özlem'in saha tecrübesi 2005 ve 2008 yılları arasında İran ve
Pakistan'daki depremler sonrasında Hayata Destek'in
gerçekleştirdiği afet sonrası rehabilitasyon ve koruma projelerini
kapsamaktadır. Özlem ayrıca ingiltere'deki göçmen kadınlarla
girişim ve entegrasyon mentorü olarak çalışmıştır. 2015'ten bu yana
Özlem, Hayata Destek'in mülteci destek, çocuk koruma, acil yardım
ve sivil toplumda kapasite arttırma alanlarına odaklanan
programlarına kalite ve hesap verebilirlik konusunda destek
vermektedir.

Burak Yaşar
Göç Uzmanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü
tamamlayan Burak YAŞAR 2015 yılında Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. Görev süresince çeşitli Daire
Başkanlıklarında görev yapan Burak Yaşar şu an Uyum ve İletişim
Dairesi Başkanlığında görev yapmaktadır. Ev sahibi toplum ile
yabancıların karşılıklı uyum süreçleri açısından görev almaktadır.
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10. Donör Kurum Hakkında
Avrupa Birliği Sivil Koruma ve insani Yardım Ofisi
Avrupa Birliği ve üye Devletler dünyanın önde gelen insanı yardım donörleridir.
insani yardım, dünyadaki tüm ihtiyaç sahipleriyle Avrupa'nın dayanışmasının bir
ifadesidir ve hayat kurtarmayı, insani acıları dindirmeyi ve dünyada doğal ya da
insan eliyle gerçekleşen krizlerden etkilenen toplulukların onurunu ve bütünlüğünü
korumayı amaçlar. Avrupa Komisyonu, AB insani yardımlarının sivil koruma ve
insani yardım olmak üzere başlıca iki enstrüman aracıyla hızlı ve etkili bir biçimde
uygulanmasını sağlar. Avrupa Topluluğu insani Yardım Bürosu aracılığıyla Avrupa
Komisyonu her yıl çatışmalardan ve afetlerden etkilenen 120 milyon insana yardım
eder. Merkezi Brüksel'de bulunan ve tüm dünyada saha ofisleri ağına sahip olan
insani Yardım Bürosu, insani yardım ihtiyaçları temelinde en zarar görebilir
kesimlere destek sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu web
sayfasını ziyaret ediniz.
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11. Konferans Değerlendirme Sonuçları
Bu bölüm 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde T.C. içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, Hayata Destek Derneği, Diakonie Katastrophenhilfe ortaklığında ve
Avrupa Birliği Sivil Koruma ve insani Yardım finansmanıyla organize edilen 'Karşılaş,
Paylaş, İlham Al: Mülteci Koruma Alanında iyi Uygulamalar Konferansı sonunda
katılımcılarla Türkçe ve İngilizce olarak online bir değerlendirme formu üzerinden
alınan bilgilerin ışığında hazırlanmıştır. Bu doğrultuda;
• Konferans tematik değerlendirmelerine
• Misafir konuşmacıların ve moderatörlerin değerlendirmelerine
• Sanal sergi ve yuvarlak masa etkinliklerinin
değerlendirmelerine
• Lojistik değerlendimeye
• Katılımcıların yorumlarına yer verilmiştir.

Karşılaş, Paylaş, İlham Al: Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamalar
Konferans ajandası genel değerlendirmesi
Değerlendirme formunu dolduran katılımcıların %44,4'ü konferans ajandasını genel
itibariyle çok iyi bulduklarını %22,2'si ajandayı iyi bulduklarını belirtmiştir. Ajandanın
kötü olduğunu düşünen sadece iki katılımcı bulunmaktadır. Kötü değerlendirmesi
yapan katılımcıdan biri paylaşılan iyi örneklerin Türkiye'de uygulanmasının zor
olduğunu, diğeri ise kimi panelistlerin konularına iyi hazırlanmadıklarını
düşündüklerini belirtmişler. Ajandanın olumlu olduğunu düşünen katılımcılar ise
değerlendirmelerinin 'konferans çok iyi organize edilmişti ve önemli bir öğrenme
deneyimi sundu,' 'yeni ağlar kurma ve iyi örnekleri görme açısından önemliydi,'
'dünyanın farklı yerlerinden benzer deneyimleri yaşayan örgütleri tanımak önemliydi'
şeklinde dile getirmiştir.

Oluşturulan Konferans Ajandasını Geneli İtibarıyla
Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
6 0, 0% ---------------------------

1 0, 0%
0 , 0%

Çok İyi

Orta

iyi
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Kötü

Çok kötü

Konferans Tematik Değerlendirmeleri
Konferansın üç teması olan çocuk koruma, hak ve hizmetlere erişim ve cinsel ve
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularını değerlendiren katılımcılardan hiç biri
üç tema içinde olumsuz bir yargı belirtmemiştir. Bunun yanında üç tema arasında
en çok beğenilen tema%75 olumlu değerlendirmeyle çocuk koruma teması
olmuştur. Katılımcıların%73'ü temel haklara erişim temasını beğenirken, cinsel ve
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet teması%62 oranında beğenilmiştir. Bunun yanında
oturumlara katılamadığını belirten sadece üç kişi olması üç günlük konferans
programının düzenli takip edildiğini göstermektedir.

Konferans Tematik Değerlendirme
15
10
5

o

Çok İyi

iyi

Kötü

Orta

Çok kötü

Katılmadım

■ Çocuk Koruma özelinde değerlendirmeniz nedir?
■ Gün 2 - Hak ve Hizmetlere Erişim özelinde değerlendirmeniz nedir?

Konferans içerik Değerlendirme
Konferans içeriği iyi örneklerin niteliği, moderatörlerin görevi, tematik/misafir
konuşmacıların sunumları olmak üzere üç ana unsur ekseninde değerlendirilmiştir.
Katılımcıların%90'ı sunulan iyi örneklerden memnunken sadece%6,5'i örneklerin
yerelleştirilmesinin zor olduğunu düşünmeleri nedeniyle olumsuz yorumda
bulunmuştur.
Moderatörlerin görevi hem sunumları yönlendirmek hem de sunumların akışını ve
süresini yönetmek olarak belirlenmiştir. Değerlendirmeye katılan katılımcıların
% 87'sinin bu görevin başarıyla yürütüldüğünü düşünmektedir. Değerlendirmede
moderatörlerle ilgili olumsuz hiçbir bildirime rastlanmamıştır.
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Konferans kapsamında her gün o günün temasına ilişkin bir misafir konuşmacı
oturumu yapılmıştır. Katılımcıların %77'si misafir/tematik konuşmacı oturumlarının iyi
geçtiğini belirtirken sadece bir katılımcı bu oturumlardan memnun olmadığını
belirtmiştir.

Konferans içeriği Değerlendirmesi
16
14
12
10
8
6
4
2

o

Çok İyi

iyi

■ Sunulan iyi uygulama örnekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
■ Panel moderatörleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
■ Tematik/misafir konuşmacıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Orta

Kötü

Çok kötü

Tamamlayıcı içerikler Yuvarlak Masa Oturumu ve Sanal Sergi
Konferans salonunun dışında bulunan fuaye alanında ve web sitesinde sunulan ve
Suriyeli mültecilerin hikôyelerinin anlatıldığı sanal sergi katılımcıların %73'0
ttarafından olumlu değerlendirilirken sadece bir katılımcı tarafından olumsuz
değerlendirilmiş. Sanal sergi konferans boyunca devam ettiği için katılımcılar düzenli
olarak sergiyi ziyaret edebilmişlerdir.
Diğer tamamlayıcı içerik ise yuvarlak masa oturumudur. Konferansın sunum kısmı
bittikten sonra katılmak isteyenlere moderatörlerin yönetiminde konferansın üç ana
temasına dair tartışmaları açabilmek için gerçekleştirilen yuvarlak masa oturumuna
değerlendirme formunu dolduran katılımcıların sadece %60'1 katılım sağlamıştır.
üç masada gerçekleşen tartışmaların çok kalabalık olmayıp, anlamlı geçebilmesi
için yuvarlak masa katılımının sınırlı olması konferans ekibi tarafından tercih edilen
bir yöntem olmuştur. Yuvarla masa oturumu katılımcılarının sadece biri oturum
hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. Yuvarlak masa oturumu 65'den fazla
katılımcıyla Türkçe - İngilizce tercümeyle yapılmış, katılım sayısı ve dil etkileşimi
zaman zaman zorlaştırmıştır.
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