Halkların Köprüsü Derneği Konak Belediye Başkanı ile Görüşme
Raporu (15.1.2015)
Halkların Köprüsü Derneği adına Cem Terzi, Konak Belediye Başkanı
Sema Pektaş’ı ziyaret ederek dernek çalışmalarını anlattı ve Konak
Belediyesi sınırlarında yaşayan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların
sorunlarını paylaştı.
Bu bağlamda derneğin saha ve sağlık raporu (Ek 1) ve belediyeyi
göreve davet eden dilekçe (Ek 2) sunuldu.
Bunun dışında gıda, kömür yardımı, kadınlar için el işi ve başkaca
çalışmalar hakkında bir dizi talep iletildi.
Sayın Pektaş konuya olumlu yaklaştı. Rapor için teşekkür etti.
Belediyenin gıda yardımı yapabileceğini, eğitim faaliyetleri
yürütebileceğini ve Büyükşehir belediyesi ile işbirliği yaparak bu
insanların gelir sağlayabileceği bazı işlerin belediye aracılığı ile
gerçekleştirebileneceğini anlattı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısını telefon ile
arayarak konuyu anlattı. Birlikte çalışmak istediğini iletti.
Halkların Köprüsü Derneği ile adı geçen kesimlerin kendi
başkanlığında bir toplantı yapmasını teklif etti. Bunu memnuniyetle
kabul ettim. 21.1.2015 tarihinde toplantı için anlaştık. Saat ve yer
için ise arayarak bilgi vereceğini belirtti.
İyi dileklerle ayrıldık.
Cem Terzi
Ek 1:
Daha önce paylaşılan Kadifekale Raporu
Ek 2:
15.1.2014
T.C. Konak Belediye Başkanlığına,
Halkların Köprüsü Derneği olarak 20.12.2014 tarihinde Konak
ilçesinde Agora Açıkhava Müzesi ve Agora Parkı çevresinde
Suriye’den iç savaş nedeniyle göç etmiş ve İzmir’e yerleşmiş olan
insanlara yapmış olduğumuz sağlık taramasında elde ettiğimiz
bulgular ekteki raporda belirtilmiştir. Tarama tıbbın çeşitli
branşlarından 6 hekim, 1 hemşire, 1 ebe, 2 sağlık öğrencisi ve sağlık
alanı dışından 5 dernek üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Tarama kısa erimli ve sınırlı alanda olmasına rağmen ilk göze çarpan
ve hızla müdahale edilmesi gereken noktanın sığınmacıların sosyal
ve sağlık gereksinimleridir. Sağlığın sosyal belirleyicileri bağlamında

(beslenme, barınma, hijyen koşulları, eğitim vb. gibi) bir müdehale
yapılmazsa çok ciddi sorunlar ile karşı ya kalınacaktır.
Ekteki rapor doğrultusunda belediyenizin görev alanı içindeki
konularda harekete geçmesini arz ederiz.
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