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Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası 
Forumu 

Acil Durumdan Dayanıklılık ve Kalkınmaya 

Gaziantep, 26-27 Kasım 2019 
 

Katılımcılar tarafından Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası 
Forumu’nda kabul edilen Bildirgedir. 
Foruma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı ev sahipliği yapmıştır. 
Bildirge, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ı (GCR) ve Güvenli, Düzenli ve Kurallı 
Göç için Küresel Pakt’ı (GCM) onaylayan belediyelerin ve şehirlerin önemli rolünün 
tanınmasının bir yansıması ve eseridir.  

 
Gaziantep Bildirgesi: 
 
Birleşmiş Milletler kuruluşlarından, hükümetten, belediyelerden, şehirlerden, uluslararası ve 
yerel STK’lardan, özel sektörden ve sivil toplumdan paydaşlarla 26-27 Kasım 2019 
tarihlerinde Gaziantep’te bir araya geldiğimiz Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel 
Çözümler Uluslararası Forumu’nda biz, Belediye Başkanları, aşağıda yer alan Bildirgeyi1 
kabul etmiş bulunmaktayız: 
Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın (GCR2), Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için 
Küresel Pakt’ın (GCM3), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SDG’ler4) etkin bir şekilde 
yerelleştirmeye yönelik Çalışma Yöntemi’nin5 ve Yeni Kentsel Gündemi’n (NUA6) temel 
önemini tanımak ve Suriye krizine yanıt çerçevesinde 2018-2019 Bölgesel Mülteci ve 
Dayanıklılık Planı (3RP7) ile işbirliği geliştirmek;  

 
1 Bu bildirge, “Göç, Yerinden Edilme ve Toplumsal Direnç” konulu konferansın bir parçası olarak 4-5 Ekim 2016 
tarihlerinde Belgrad, Sırbistan'da gerçekleşen Türkiye ve Batı Balkanlar’daki Yerel Otoriteler Bölgesel Toplantısı’na 
dayanmaktadır.  
2 https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html 
3 https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf 
4 https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html 
5 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf 
6 https://habitat.csb.gov.tr/yeni-kentsel-gundem-new-urban-agenda-i-5733 
7 http://www.3rpsyriacrisis.org 
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Yeni GMFD8 Belediye Başkanları Mekanizması9, Yıllık İnsan Hareketliliği, Göç ve 
Kalkınma konulu Belediye Forumu, ve GFMD’nin Varış Şehirleri Bölgesel Çalıştayı’nın 
Sonuçlandırılması’nın10 da dahil olduğu Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’nu tanımak; 
 
Belediye Başkanları Mekanizması’nın11 halihazırda gelişen çalışmalarının ve Marakeş 
Belediye Başkanları Deklarasyonu’nun12 üzerine inşa etmek ve bu kararları Göç Konusunda 
Yerel Eylem için Çağrı13 ile eyleme geçirmek; 
 
17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşecek Küresel Mülteci Forumu’na, 
belediye başkanlarının yerel düzeyde göç ve yerinden edilme konusundaki deneyimlerini ve 
eleştirel bakış açılarını paylaşarak katkıda bulunmak; 
 
Yerel ve bölgesel yönetimlerin yenilikçi çözümler üretme ve kaynakları, toplumlar ve 
partnerleri arasında seferber etme konusundaki önem arz eden rolünü tanımak; 
 
Kimseyi geride bırakmayacak şekilde, SDG’lerin izlenmesinde ulusal ve yerel düzeyde 
yönetişim aktörleri arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemek; 
 
Gelişimsel ve insani müdahalelerin karşılıklı olarak güçlendirici potansiyelini optimize eden 
yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde tutarlı politika yaklaşımlarını desteklemek; 
ve 
Türkiye Hükümeti’nin yenilikçi ve ileri görüşlü liderliğini ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi gibi mültecileri ulusal sistemlerine dahil eden ve uyumlaştıran belediyelerin 
eylemini takdir etmek. 2014’ten bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 
Türkiye, esneklik ve kalkınma yaklaşımlarının insani müdahalelere nasıl tamamlayıcı ve 
geliştirici bir katma değer sağlayabileceğini göstermiştir.  
 
 

 
 
8 8GFMD menşe, transit ve varış ülkeleri arasında bir köprü görevi gören, devlet öncülüğünde ilerleyen bir süreçtir. GFMD 
BM dışındadır, ancak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemeleri gözden geçirmek için yıllık olarak UNHQ, 
New York’ta her yıl düzenlenen Üst Düzey Politik Forum’a (HLPF) rapor vermektedir. 
9 https://gfmd.org/process/gfmd-mayors-mechanism 
10 Varış Şehirleri yeni gelenler için fırsat ve yukarı doğru hareketliliğin ana mekanları olarak işlev görmeli, onların 
yerleşmeleri, bağlantı kurmaları ve aidiyet geliştirmeleri için elverişli koşullar yaratmalıdır. Bknz: 
https://gfmd.org/news/arrival-cities-4th-regional-gfmd-workshop-lima-peru 
11 Belediye Başkanları Göç Konseyi, UCLG ve IOM 
12 http://www.migration4development.org/en/node/47272 – Bu, 60’tan fazla Belediye Başkanının sesini bir araya getirmek 
için enformal olarak bir araya gelen şehirlerin ortak çabasından doğan ve şehirlerin öncülüğünde oluşturulan bir bildirgedir.  
13 Durban'daki (11-15 Kasım 2019) son UCLG Kongresi’nde başlatıldı ve Quito’da (20-24 Ocak 2020) GFMD’de 
yayınlanacak - https://www.docdroid.net/enGaoJH/call-to-local-action-on-migration.pdf 
 

http://www.migration4development.org/en/node/47272
https://www.docdroid.net/enGaoJH/call-to-local-action-on-migration.pdf
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Biz, 
Karmaşık mülteci ve göç durumlarına cevap vermede acil durumdan dayanıklılığa geçişi, 
çözüm ve gelişmeyi teşvik edecek şekilde küresel çapta toplumda ileriye dönük ve 
hızlandırıcı çabaları yaygınlaştırılmayı, derinleştirmeyi ve çoğaltmayı; 
 
Bu geçişin sağlanmasında, içinde bulunulan yerel bağlam ve toplumun içinde yaşayan farklı 
kesimlerin önceliklerinden hareketle oluşturulan ve göç ve yerinden edilmeye yönelik yanıtta 
yerel iyi pratiklerden beslenen sağlam yollar geliştirilmesine katkıda bulunmayı;   
 
Belediye düzeyinde güçlü pragmatik eylem örneklerinin nasıl dayanıklılığın sağlanmasına 
katkı sağladığına ve hem mülteci hem de ev sahibi toplulukların göçmen şehirlerdeki pozitif 
sosyal-ekonomik dinamiğe entegrasyonunu hızlandırdığına dair ortak bilgileri 
derinleştirmeyi; 
 
Karşılıklı destekleyici yanıtları, yerel liderliği ve hükümet ve toplumun bütününün 
yaklaşımlarını hem belediye düzeyinde hem de yerel düzeyde savunmayı; 
 
Geliştirilen yanıtlar ve sağlanan desteğe toplumsal cinsiyet, yaş ve çeşitlilik unsurlarının 
entegre edileceğinden emin olacağımızı; 
 
Çalışmalarımızda mültecileri ağırlamanın yararlarını vurgulayarak göçmen ve mültecilerle 
ilgi olarak ayrımcılığı ve insanlık dışı dil kullanımını kınarken; içerme, karşılama ve aidiyet 
dilini kullanmayı; 
 
Mültecileri ve göçmenleri destekleyen topluluklarla çalışmayı ve daha derin kolektif 
bilgilerimizden faydalanarak çalışan modelleri ölçeklendirmek ve çoğaltmak için bilinçli 
toplu hareketi hızlandırmayı; 
 
GCR ve GCM’nin gelişen vizyonunun, stratejilerinin, çerçevelerinin, hedeflerinin ve 
amaçlarının uygulanmasına yönelik devam eden ve gelecekteki küresel, bölgesel ve ulusal 
düzeydeki tartışmalara katkıda bulunmayı; 
 
Bu Bildirgeyi, SDG 11 ve 16’ya özel atıfta bulunarak, Aralık 2019’daki Küresel Mülteci 
Forumu’na iletmeyi; 2019 Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’nda (HLPF) mülteci ve göç odağı 
üzerine inşa etmeyi; ardışık HLPF yıllık incelemelerinde Bildirge’nin ilke, amaç ve 
hedeflerini belediye düzeyinde göç ve mülteci durumlarına yanıtın güçlendirilmesinde ana 
unsurlardan biri olarak teşvik etmeyi; ve Aralık 2018 “Göçmen ve Mülteciler için Beraber 
Çalışan Şehirler”14 Marakeş Bildirgesi üzerine inşa etmeyi 
 

 
14 http://www.migration4development.org/sites/default/files/en_mf_declaration.pdf 
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taahhüt ediyoruz.  
Acil durumdan dayanıklılık ve kalkınmaya giden yerel düzeydeki mülteci ve göçmenlik 
yanıtlarının başarılı bir şekilde oluşturulabilmesinde aşağıdaki dokuz hususun kilit görevi 
gördüğünü düşünüyoruz:  
 

1. Yönetişim ve kapsayıcı planlama yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın -
özellikle SKA11 ve SKA16’nın- tüm yönetim süreçlerinde yerelleştirilmesi 
konusunda farkındalığın arttırılması; 

2. Yerel müdahalelerde başarı öykülerinin çoğaltılmasını ve ölçeklenmesini mümkün 
kılan ve destekleyen şehir içi ağların güçlendirilmesi; 

3. Belediye düzeyinde kamu-özel alanlarında iş yaratma girişimleri de dahil olmak üzere 
yerel düzeyde özel sektör ile iş yaratma ve ortaklık kurma ve mülteci ve göçmenlerin 
potansiyellerini ekonomik büyüme faktörü olarak değerlendirme; 

4. Başarılı bir entegrasyon için koruma ve sosyal korumayı temel alma; 
5. Etkili veri paylaşımı ve küçük ve orta ölçekli şehirlerin istikrar için hızlandırıcı rolü 

de dahil olmak üzere çok düzeyli yönetişim kurma; 
6. Uzun vadeli başarı için sivil toplum, cinsiyet eşitliği ve sosyal uyum; 
7. Kaliteli hizmetlere kapsamlı erişim; 
8. Fırsatları maksimize ederken göç ve yerinden edilmeyi dengelemek için akıllı 

kentleşme; 
9. Yeni teknolojilerin, inovasyonun ve veri yönetiminin önemli rolü. 

 
Bu kilit hususları kabul ederek, aşağıdakileri taahhüt ediyoruz: 
 

1. Güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yaşam ortamları sağlamak için şehirlerin küresel 
çabaların merkezinde olmasının kritik önemini vurgulamak; 

2. Mülteci ve göçmen toplulukları için hizmet sunumunda göçmen ve mülteci kadın, 
erkek ve çocuklara göre özelleştirilmiş yenilikçi yaklaşımlar yaratırken, yerel 
belediyeleri güçlendirmek ve yeterli kaynaklarla desteklemek için uluslararası 
bağışçıların yanı sıra diğer kamu ve özel finansman kaynaklarıyla çalışmak; 

3. Öğrenme ve başarılı yaklaşımların pratik örnekleriyle ile göç, yerinden edilme ve 
yerel kalkınmaya ilişkin küresel gündemlere ve görüşmelere katkıda bulunmak; 

4. Mülteci ve göçmen toplulukların başarılı entegrasyon örneklerini vurgulamak ve 
teşvik etmek için uluslararası ve yerel medya ile çalışmak; 

5. Göç ve yerinden edilmeye yanıt geliştiren şehirler düzeyinde ortaklıkların ve ilgili 
yerel kalkınma ortaklıklarının destek ağlarının oluşturulması, formüle edilmesi ve 
uygulanması.  

UCLG Sosyal İçerme Komitesi ve Göçmenler Üzerindeki Küresel Görev Gücü, Uluslararası 
Forum’un sonuçlarını takip edecek ve Gaziantep’te başlatılan bilgi alışverişini, ilişkileri ve 
teknik tartışmaları derinleştirmeye çalışacaktır.  
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