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DAİRESİ : Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü
07052008
KONUSU: Genel.
473
02052008
Göçmenler n Entegrasyonu ç n Beled yeler Arası D yalog projes n uygulama
kararı le proje belgeler n mzalamaya yetk l k ş olarak Başkan Yardımcısı
Av.Ömer ARISOY'un görevlend r lmes .

R A P O R VE K A R A R :
"05/05/2008 tarʹ�hlʹ� Meclʹ�s toplantısında komʹ�syonumuza havale edʹ�len Basın Yayın ve
Halkla İlʹ�şkʹ�ler Müdürlüğünün 02/05/2008 tarʹ�h ve 473 sayılı teklʹ�fʹ� ʹ�ncelendʹ�.

Göçmenlerʹ�n Entegrasyonu ʹ�çʹ�n Beledʹ�yeler Arası Dʹ�yalog projesʹ� Türkʹ�ye, Belçʹ�ka, Avusturya
ve Almanya Beledʹ�yelerʹ� arasında uzun vadelʹ� bʹ�r ʹ�şbʹ�rlʹ�ğʹ�nʹ�n kurulup güçlendʹ�rʹ�lmesʹ� ʹ�çʹ�n göç
ve göç eden aʹ�lelere yönelʹ�k hʹ�zmetler alanında yöntem, teknʹ�k, bʹ�lgʹ� ve knowhow bağlamında
en ʹ�yʹ� uygulamaların paylaşımı, Zeytʹ�nburnu, Bağcılar, Emʹ�nönü, Marmara Boğazları ve
Beledʹ�yeler Bʹ�rlʹ�ğʹ�, Bozat ve Pʹ�razʹ�z Beledʹ�yelerʹ�nde göç konusunda kapasʹ�telerʹ�nʹ�n
gelʹ�ştʹ�rʹ�lmesʹ�, AB Beledʹ�yelerʹ�nde yürütülen hʹ�zmetlerde ʹ�yʹ� örneklerʹ�n aktarılması yoluyla göç
ve entegrasyon konusunda bʹ�r model oluşturulmasını hedeflemektedʹ�r.
Proje kapsamında yürütülecek faalʹ�yetler, proje tanıtım faalʹ�yetlerʹ�, yerel yönetʹ�m sosyal hʹ�zmet
çalışanlarının göç ve entegrasyon konusunda kapasʹ�telerʹ�nʹ�n arttırılmasına yönelʹ�k eğʹ�tʹ�m
programı, çalışma zʹ�yaretlerʹ�, Zeytʹ�nburnu Göç ve Entegrasyon merkezʹ�nʹ�n kurulması, İstanbul
ve Almanya’da tematʹ�k toplantılar, göçmenlere yönelʹ�k yerel yönetʹ�mler hʹ�zmet rehberʹ�nʹ�n
yayınlanması ve proje kʹ�tapçığının yayınlanmasından oluşmaktadır.
Bu proje ʹ�le göç ve entegrasyon konusunda profesyonel bʹ�r yönetʹ�m sʹ�stemʹ�nʹ�n kurulması, 20
beledʹ�ye çalışanı ve 10 STK çalışanının eğʹ�tʹ�lmesʹ�, basılacak rapor ve kʹ�tapların dağıtılmasıyla
proje boyunca elde edʹ�len tecrübe ve bʹ�lgʹ�lerʹ�n dʹ�ğer beledʹ�yeler, ʹ�lgʹ�lʹ� STK’lar ve kurumlarla
paylaşılması, Zeytʹ�nburnu, Frʹ�edrʹ�chshaʹ�n Kreuzberg ve Berʹ�ngen Beledʹ�yelerʹ� arasında uzun
vadelʹ� ve sürdürülebʹ�lʹ�r bʹ�r dʹ�yaloğun kurulması, Zeytʹ�nburnu Beledʹ�yesʹ�nde bʹ�r Engerasyon
Merkezʹ�nʹ�n kurulması sağlanmış olacaktır.
Bu çerçevede söz konusu projesʹ�nʹ�n başvuru sahʹ�bʹ� olarak Başvuru Rehberʹ�nde belʹ�rtʹ�len
krʹ�terlere uygunluğunu doğrulamak amacıyla projeyʹ� uygulama kararı alınması ve proje
belgelerʹ�nʹ� ʹ�mzalamaya yetkʹ�lʹ� kʹ�şʹ� olarak Başkan Yardımcısı Av.Ömer ARISOY’un
görevlendʹ�rʹ�lmesʹ� komʹ�syonumuzca uygun görülmüştür. Meclʹ�sʹ�n tasvʹ�bʹ�ne sunulur" şeklʹ�nde
hazırlanan Hukuk Komʹ�syon Raporu Zeytʹ�nburnu Beledʹ�ye Meclʹ�sʹ�nʹ�n 5.Seçʹ�m Dönemʹ�,
5.Toplantı Yılı, 07/05/2008 tarʹ�hlʹ� Mayıs ayı toplantısının 2.bʹ�rleşʹ�mʹ�nde okundu. Yapılan
görüşmeler sonucu rapor ʹ�şaretle oylama ʹ�le oya sunuldu. Raporun komʹ�syondan geldʹ�ğʹ� şeklʹ�yle
KABULÜ toplantıya katılanların oy bʹ�rlʹ�ğʹ� ʹ�le kararlaştırılmıştır.
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Bʹ�lgʹ� Amaçlıdır. Resmʹ� evrak olarak kullanılamaz.
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