Omran Stratejik Araștırmalar Merkezi,
Suriye Forum programlarından biridir.
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�

2013 yılında Türkiye’de kurulan Omran Araștırma Merkezi,
Suriye içinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca ABD’nin
Washington eyaletinde temsilcilik ofisi bulunmaktadır.

�

Merkez de Suriye ile ilgili yerel, bölgesel ve uluslararası
düzeyde siyaset, uluslararası ilișkiler, kalkınma ekonomisi
ve yerel yönetim ile ilgili çalıșmalar yapılmakta; analitik
haritalar ve öneriler sunulmaktadır.

�

Merkez, dünyanın her yerinden çok sayıda akademisyenin,
araștırmacının, uzman ve karar vericilerin katıldığı birçok
konferans ve seminere ev sahipliği yapmaktadır.

Mașrek bölgesinin bir devlet ve toplum olarak bilim ve bilgi
inșasında öncü rolü olan politikaların rasyonelleștirilmesi
ve stratejilerin formüle edilmesinde, referans gösterilmeyi
hedefleyen bağımsız bir araștırma kurumudur.
�

Suriye meselesinde siyaset, kalkınma ve yerel yönetim
alanlarında temel referans olmayı hedefleyen bir araștırma
enstitüsüdür.

�

Merkez, Suriye’nin geleceğiyle ilgilenen kurumların
ilerlemesini destekleyen çalıșmalar ve makaleler
yayınlamaktadır. Karar verme mekanizmalarını
destekleyerek; bilgi entegrasyonunu sağlamak için özel
platformlar aracılığıyla aktörlerle etkileșime girmektedir.

�

Merkez’ in çalıșmaları, mevcut durumun tüm boyutlarıyla
analiz edilmesini, ihtiyaçların ve beklentilerin saptanmasını
ve bu ihtiyaçları karșılayacak planların geliștirilmesini
sağlamaktadır.

Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından
yürütülmektedir. Aşağıdaki konular üzerine çalışılmaktadır:
Kamu
Politikaları

Hukukun
Üstünlüğü
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Yönetim ve
Siyasi Sistem

Bölgesel ve
Uluslararası İlișkiler

Güvenlik
ve Askeriye

Kalkınma

Yıllık Raporu

2020
Bașarılar

2

21

213

Çalıșmalar

Araștırma Makaleleri

Konferans ve Etkinlikler

148

11

4

Basın Bültenleri

Bașyazılar

Kitaplar

23

4

44

Askeri Haritalar

Kamuoyu Yoklamaları
ve Anketler

Yayınlanmıș ve
Yayınlanmamıș Raporlar

52

445

547

Çalıșmalar

Araștırma Makaleleri

Konferans ve Etkinlikler

689

125

16

Basın Bültenleri

Bașyazılar

Kitaplar

2020’e Kadar
Bașarılarımız
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Neden Ümran?
Doğru Alan Verileri

Köprü İșlevi Gören Platform

İlișkiler, alan araștırmacıları ve ortaklıklar yoluyla
sahadan doğru veri toplar.

Suriyeli politika yapıcıların, insan hakları
aktivistlerinin, yerel meclis üyelerinin ve
akademisyenlerin Suriye için yeni fikir ve
çözümler geliștirmeleri ve görüș alıșverișinde
bulunmaları için bir platform sağlar.

Kapsamlı Erișim
Suriyeli, bölgesel ve uluslararası karar vericilere
kapsamlı erișim yoluyla, Arap ve uluslararası
aktörler için analiz ve görüș sağlar.

Kapsamlı Değerlendirme
Sahadaki bilgilere doğrudan erișim yoluyla
Suriye ve bölgede güncel siyasi ve sosyal
sorunların eleștirel analizini yapar.

Suriye’de Reform Ajandasını
Desteklemek
İstikrar, güvenlik ve kalkınma için bir giriș kapısı
niteliğindedir.

Dosyalar ve Konular
�

Siyasi Süreç

�

Eğitim

�

Uluslararası Güçler

�

Sağlık

�

Mültecilerin Yeniden İskanı

�

Yerel Ekonominin Kalkınması

�

Güvenlik ve Askeri Konular

�

Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi

�

Anayasa ve Seçim Süreçleri

�

Geçim Kaynakları Geliștirme Politikaları

�

Bölgesel ve Uluslararası Jeopolitik İlișkiler

�

Kimlik, Sosyal Sözleșme ve topluluk uyumu

� Terörizm ve Radikal Hareketler
�

Hukukun Üstünlüğü ve Hesap Verebilirlik

Araștırma Programı
�

Yönetișim

�

�

Güvenlik ve Askeriye

� Suriye’nin Yeniden İnșası
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Kürt Meselesi
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Ümran’ın Etkisi
Kamuoyu ve karar vericilerle sürekli ilișkiler kurmak ve siyasi değișim ve istikrarı
yönlendiren bir dizi çözüm ve politika önerileri sunmak

Sosyal Etkileșim
�

Sosyal medya ve çevrimiçi platformlar
aracılığıyla 650.000 kișiye ulașıldı.

�

3.851 kiși toplantılara șahsen katıldı.

�

Suriye içinde yerel aktivistler ve yerel
gruplarla 8 saha toplantısı yapıldı: İhsan’ın
Kadın İnovasyon Merkezleri, İhsan’ın
Çocuk Koruma Merkezleri, Yerel Konseyler,
Ticaret ve Sanayi Odası.

Araștırma İșbirlikleri

�

44 yerel, bölgesel ve uluslararası
medya kurulușu, Suriye meselesiyle ilgili
gelișmeler ve olaylar hakkında kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla faaliyet gösterdi.

�

26 ajans Ümran’ın çıktılarını yeniden
yayınladı, 18 yerel ve uluslararası kurum,
yayınladıkları materyallerde ana kaynak
olarak Ümran’ı referans gösterdi.

Karar Vericilerle Etkileșim

�

Çeșitli Arap ve yabancı entelektüel
kurumlar tarafından yayınlanan 6 araștırma

�

Arap ve yabancı düșünce kurulușları ile 20
araștırma toplantısı

�

Suriye meselesi ile ilgili çeșitli siyasi,
ekonomik ve sosyal çalıșma ve araștırma
yürüten 18 araștırmacıya araștırma
danıșmanlığı

�

Yerel aktivistlerle 28 etkinlik (sivil
toplum kurulușları, aktivistler, insan
hakları savunucuları, askeri personel,
akademisyenler)

�

Merkezin gençlik aktivistleri için düzenlediği
akademik konferanslar ve eğitim atölyeleri
kapsamında 62 etkinlik

�

Yerel, bölgesel ve uluslararası devletlerin
temsilcileri ve siyasi figürlerle 51 toplantı

�

9 üniversite öğrencisine 125 saat eğitim
vererek öğrencilerin becerilerini ve
araștırma kapasitelerini geliștirip bunlardan
üçünün istihdamı
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Öne Çıkanlar
Çalıșmalar ve Araștırma Makaleleri
�

İdlib’de Türk Askerlerine Yapılan Saldırının
Ardından Türkiye’nin Yeni Yaklașımı - Șubat

�

Rejim Ordusu’ndaki Güç Merkezleri 2020:
“El-Safa Alevi Yaklașımı” - Mart

�

�

�

�

Suriye Lirası yerine Kuzey Suriye’de Türk
Lirasının kullanılması: Bașarı İmkanı Temmuz

�

Suriye’de Kriz ve Çözümün Merkezindeki
Mülteciler ve Yerinden Edilmiș Kișiler
Sorunu - Nisan

Muhaliflerin bölgelerinde hızlı toparlanma
için Esnek Koordinasyon - Eylül

�

Fırat’ın Doğusu: Uluslararası Güçlerin
Rekabeti ve Yerel Güçlerin Diyaloğu Mayıs

Baas demokrasisi ... 2020 seçimleri ve
8’inci Maddenin kutsanmasına yönelik
yaklașımlar - Ekim

�

Din ve Devlet: Suriye’de Liberal ve
Muhafazakar gruplar arasında: Üç Suriye
anayasasının okunması 1920-1950-1973 Kasım

�

Suriye Ordusu Doktrini: Anavatanı önce
partiye ve ardından lidere indirgeme
dönüșümü - Haziran

Cihad Alanlarının Yeniden Yapılandırılması
... İç Düzenlemeler ve Dıș Mesajlar Haziran

Bașyazılar
�

Suriye’de seçimler ... bir hak mı yoksa
ayrıcalık mı - Ocak

�

İdlib’e yönelik askeri harekât ... uluslararası
karayolları așamalarında bir okuma - Ocak

�

Hayat Tahrir el-Șam ... Geleceğe dair
sorular ve dağılma olasılıkları - Șubat

Kimyasal katliam ve Esad’ın suçlanması Ağustos

�

8 Mart darbesinin bașlıca askeri emirleri
ve bunların Suriye’nin mevcut sıkıntılar
üzerindeki etkileri - Mart

Barıș ve Özgürlük Cephesi ... bir etkili
olabilme umudu ve zorluklarla dolu bir
gerçeklik - Ağustos

�

Kırılgan Avrupa jeopolitiğinde Fransız
siyaseti bocalıyor – Ekim

�
�

�

Kürt partileri arasında olumlu mesajlar…
Çok mücadele gerektiren dilekler - Mart

�

Rejimin niyetinde değișiklik olarak Mahluf ...
Hafız Esad dengesine dönme girișimleri Mayıs
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Özel Raporlar
�

Kasım ve Aralık 2019’da Suriye rejim
bölgelerinde yeniden yapılanma ve yönetim
durumu

�

Ağustos - Aralık 2019 arasındaki dönemde
muhalefet bölgelerinde gerçekleșen
suikastlar

�

1 Temmuz - 31 Aralık 2019 arasında
muhalefetin kontrolündeki bölgelerde erken
ekonomik toparlanmanın göstergeleri

�

Esad rejiminin Corona virüse karșı koyma
politikaları: inkar ve manipülasyon

�

Otonom Yönetim ve Corona Virüs krizi:
zayıf sağlık sektörü ve artan zorluklar

�

Hurras al-Din: ortaya çıkıșı, dinamikleri ve
gelecekteki eğilimler

�

Rejim bölgelerinde ekonomi ... 2019’daki
düșük büyüme göstergeleri ve 2020’deki
așağı yönlü senaryolar

�

2020’nin ilk yarısında muhalefetin
kontrolündeki bölgelerde erken ekonomik
toparlanma göstergeleri

�

Ocak-Haziran 2020 döneminde muhalefet
bölgelerinde suikastlar

�

İdlib’deki son gelișmeler hakkında brifing
(İngilizce)

Araștırma Eğitim Programı
65 bașvuru arasından, belirli kriterlere göre Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde 9 Suriyeli öğrenci
seçilmiș ve iki gruba ayrılarak 125 saatlik eğitime tabi tutulmuștur:
Bölüm 1- Metodoloji, Analiz ve Saha
Çalıșması Yaklașımları

Bölüm 2- Pratik
Saha Çalıșması

�

Suriye’de kamu politikası araștırması ve
dinamikleri

�

Bir araștırma makalesi hazırlamak ve
yürütmek

�

Düșünce kurulușları yaklașımları, rolü ve
önemi

�

Yayınlanana kadar araștırmanın üretim
döngüsü

�

Sosyal bilimler araștırması kavramları

�

�

Siyasi süreç ve çoklu müzakere yolları

Etkinlik / atölye organizasyonu: etkinliğin ve
boyutunun tasarımı, ana temanın, bașlık ve
alt konuların seçimi

�

Mevcut Aktörler haritası ve ilgi alanları

�

�

Siyasi ve askeri görünüm

Tartıșmayı yönetmek ve oturumları
kolaylaștırmak

�

Ekonomik, idari ve kalkınma tablosu

�

Lojistik hazırlıklar

7

Ümran

Araștırma Projeleri
1

Uyum ve İstikrar Aracıları Olarak Yerel Topluluklar
Toplam

Kadın

Erkek

Araştırma Toplamı

Görüşülen Kişi Sayısı

362

104

258

362

Odaklanılan Grup

82

156

268

424

Yuvarlak Masa Tartışmaları

30

97

196

293

Anketler

3

40

107

147

Çalıştaylar

4

41

116

157

Proje, Suriye’nin gelecek vizyonuna ilișkin ortak
görüșlere ulașabilmek için yerel topluluklarda
diyalog kültürü olușturmayı teșvik etmeyi
amaçlamıștır. Yapılan sohbetler halkla ilișkiler,
yönetișim, devlet inșası ve sosyal uyum
konularında yoğunlașmıștır. Proje aynı zamanda,
gelecekteki bir așamada yerel aktörler arasında
ortaya çıkabilecek ve devlet inșasını etkileyecek
konularda farkındalık yaratmaya çalıșmaktadır.

2

Suriye’deki İstikrar Göstergeleri ve Mültecilerin ve Yerinden
Edilmiș Kișilerin Geri Dönüșüyle İlișkisi
Number

Yayımlanmış Eserler

4

Tartışma Masaları

2

Anketler
Çalıştaylar

8

Projenin önemli bir bileșeni çatıșmaların
yönetilmesiyle ilgili olmuștur. Yerel topluluklara
yoğun bir șekilde birkaç farklı dinamiğe dayalı
kolektif bilgi verilmiș, bu kapsamda topluluk
sermayesi, sosyal uyumu geliștirme, yönetișim
ve hesap verebilirlik sorunları alanlarında
gerçekçi çerçeveler önerilmiștir.

1/600 sample
1

Bu proje, Suriye’de mültecilerin ve ülke
içinde yerinden edilmiș kișilerin dönüșünü
etkileyebilecek yerel güvenlik ve güvenlik
koșullarını incelemek için ölçülebilir göstergeler
geliștirmek amacıyla yürütülmüștür. Suriye’nin
belirli bölgelerinde ve komșu ülkelerdeki
mülteciler arasında anketler yoluyla yapılmıștır.
Bu projeyi yürütmek için anketler, bireysel
görüșmeler, masa bașı araștırmaları ve saha
izleme yöntemleri kullanılmıștır.

Yıllık Raporu

3

Ademi Merkeziyetçi Suriye’ye Doğru Bir Yol Haritası Geliștirme
Number

Araştırma Çıktısı

1

Odak Gruplar

10

İkili Temaslar

10

Çalıştaylar

2

2020’nin bașında Ümran Merkezi ve Yerel
Yönetimleri Güçlendirme Derneği-LACU, çok
taraflı bir istișare sürecine dayalı olarak, çatıșma
sonrası Suriye’de ademi merkeziyetçilik için
yol ve seçenekler yelpazesini ve zorlukları ana
hatlarıyla tespit edecek ve somut bir belge
olarak hizmet verecek, Geleceğin Suriye’si için
topluluk bazlı Ademi Merkeziyete doğru bir yol
haritası geliștirme projesi bașlatmıștır. Geleceğin
Suriye’si için Ademi Merkeziyete Doğru Yol
Haritasının iki tamamlayıcı amacı vardı: Suriye
Siyasi Yolları I-III arasında hem Suriye içinde
hem de dıșında diyalog ve bağlantılar için bir
alan yaratmak; ademi merkeziyetçilik için bir
yol haritası, Suriye’nin gelecekteki yönetișimi
üzerine tartıșma için bir çerçeve sağlamak.
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Kitaplar
Ümran Merkezi tarafından 2020 yılının bașında bașlatılan ve
“Suriye’deki İstikrar Göstergeleri ve Mültecilerin ve Yerinden Edilmiș Kișilerin Geri
Dönüșüyle İlișkisi” bașlıklı ve dört bileșenden olușan araștırma projesinin sonuçları:

Suriye’deki Güvenlik Ortamı ve Mültecilerin Dönüșü Üzerindeki Etkisi
Kamuoyu Anketi ( Arapça ve İngilizce)
Anketin amacı, Suriye’de güvenlik istikrar
endeksine ilișkin alt göstergelerin gerçeklerini
tespit etmektir. Bunlar, güvenlik hizmetleri
ve hukuk sisteminin etkinliği, bu kurumların
davranıșları ve güvenlik operasyonları ile

șikayetlerle ilgili hesap verebilirlik ve takip
edilebilirlik bașlıklarını içerir. Araștırma, ayrıca,
bu göstergelerin komșu ülkelerdeki Suriyeli
mültecilerin dönüșüne ilișkin etkileri de analiz
etmektedir.

Suriye’de Güvenlik İstikrarı Göstergeleri ve Mülteci Dönüșü
Seçilmiș Vaka Değerlendirmesi ( Arapça ve İngilizce)
Rapor, birey ve toplum güvenliğini kapsayan
kritik öneme sahip dört göstergeye
odaklanmıștır:
- Suikastlar
- Tutuklamalar
- Bombalamalar
- Adam Kaçırmalar

Araștırma, farklı șehir ve coğrafi konumları
temsilen seçilmiș bir örneklem aracılığıyla
gerçekleștirilmiștir. Amaç, ister bașka
bölgelerden yerlerinden edilmiș olup Suriye
içinde ikamet edenler olsun, ister yurtdıșındaki
mültecilerle ilgili olsun, onurlu, güvenli ve
gönüllü dönüș talep edenler için erken iyileșme
ve sosyal istikrar süreçleriyle ilișkili güvenlik
istikrarı durumunu değerlendirmekti.

Mültecilerin ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiș Kișilerin Geri Dönüșü için
Ön Koșul Olarak Güvenli Çevre ( Arapça ve İngilizce)
Araștırma projesinin bir özeti niteliğindeki
makale üç alana odaklanmaktadır:
- Mültecilerin geri dönüșe bakıșı ve bunun
güvenlik konuları ile bağlantısı
- Suriye genelindeki suikast, bombalama,
tutuklama ve adam kaçırma ile ilgili tüm
güvenlik operasyonlarının izlenmesi suretiyle,
genel olarak vatandașların yașamını etkileyen
güvenlik göstergeleri

10

- İstikrarlı ve güvenli bir ortam için yasal,
kurumsal ve yönetișim düzenleyicisi olarak
sivil-asker ilișkileri kavramı
Makale, 2018 yılından sonra rejim tarafından
yeniden ele geçirilen bölgelerde, Suriye içinde
gerçekleștirilen iki odak grup toplantısına; bir
diyalog çalıștayına ve Türkiye’de yapılan bireysel
görüșmelere dayanmaktadır.

Yıllık Raporu

Suriye’deki Sivil-Asker İlișkilerinin Bir Değerlendirmesi
( Arapça ve İngilizce)
Bu araștırma, farklı yönetimler tarafından kontrol
edilen alanların güvenlik ortamlarının hazır olup
olmadığına odaklanmıș ve güvenliğin geri dönüș
kriterleri üzerindeki etkisini incelemiștir.

Ayrıca, mültecilerin dönüșüne etki eden bir
faktör olması bakımından sivil-asker ilișkilerini
ele almıștır.
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Etkinlikler ve Konferanslar
Ümran Ev Sahipliğinde
�

Siyasi Çözüme Giriș Noktası Olarak
Ademi Merkeziyetçilik:
Diyalog çalıștayı Irak’ın Erbil kentindeki
Orta Doğu Araștırma Enstitüsü’nde
(MERI) gerçekleștirilmiștir. Çerçevesi,
yerel dinamikleri anlamak ve Suriye
bağlamında istikrar koșulları için garantileri
değerlendirmek olmuștur.

�

Kürt Diyaloğu - Bașarılar,
Bașarısızlıklar ve Suriye Dosyası
Üzerindeki Etkileri:
Etkinlik, Ümran’ın Kuzeydoğu Suriye’deki
uluslararası aktörlerin kalabalıklașması
ve yerel aktörlerin diyaloğu ile
ilgili araștırmasının devamı olarak
gerçekleștirilmiștir (çevrim içi).

�

Suriye’de Ademi Merkeziyetçi
Geleceğin Yol Haritası:
10 odak grubunun katılımıyla gelecekte
Suriye için ademi merkeziyetçi unsurları
kapsayan bir yol haritası geliștirmek için
yapılmıștır.

�

Siyasi Sahnedeki Gelișmeler ve Yerel
Ölçekte Zorluklar:
Etkinlik, Bağımsız Suriye Kürt Grubu ile
birlikte Suriye içinde düzenlenmiș ve Suriye
siyaset sahnesinin gelișmeleri ve yerel
zorlukları üzerine odaklanmıștır.

�

İdlib’e Genel Bakıș: Zorluklar ve
Beklenen Senaryolar:
Tartıșma oturumu İdlib’deki son gelișmelere
ve yakın gelecekte gerçekleșmesi beklenen
senaryolara odaklanmıștır (çevrim içi).

�

Suriye Çıkmazı Dosyasını İrdelemek:
Etkinlik, uluslararası toplumun Suriye
dosyasındaki çıkmazın üstesinden gelme
ve siyasi bir çözüme ulașma çabalarına
odaklanmıștır (çevrim içi).

�

Güvenlik ve İstikrar Göstergeleri ve
Güvenli Geri Dönüșler Üzerindeki
Sonuçları:
Etkinlik, Yerel Yönetimleri Güçlendirme
Derneği - LACU ile ișbirliği içinde,
mültecilerin geri dönme kararlarını
etkileyen faktörler ve ‘güvenli bir ortam’
tanımlamasının zorlukları etrafında sosyal
diyaloğu güçlendirmeye odaklanmıștır.

�

Suriye’deki İstikrar Göstergeleri ve
Mültecilerin ve Ülke İçinde Yerinden
Edilmișlerin Geri Dönüșleriyle İlișkisi:
Bir araștırmanın sonuçlarını sunmak
için halka açık bir etkinlik olarak
gerçekleștirilmiștir. Katılımcılar arasında
araștırmacılar, medya temsilcileri ve
yerel, bölgesel ve uluslararası sivil toplum
kurulușlarının temsilcileri bulunmuștur.

�

İstikrarsız Bir Ortamda Suriye Sivil
Toplumu:
Bu etkinlikte bağımsız Suriyeli sivil toplum
kurulușlarının önemi, ortak çıkarları ve
sorumlulukları tartıșılmıștır (çevrim içi).

�

Ümran’ın Burs Programı Kapsamında:
Seçilmiș öğrenciler araștırma raporlarını
aktivistler, sivil toplum temsilcileri
ve uzmanlarından olușan bir panele
sunmușlardır (Gaziantep).
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�

Esad ile Mahluf arasındaki
anlașmazlıklar ve Suriye Dosyası
Üzerindeki Muhtemel Sonuçları:
Araștırma grubu, Suriye muhalefetine
ulusal ekonomik yolsuzluk ve bunun kamu
ve uluslararası genel kanaat üzerindeki
etkileri hakkında tavsiyeler sunmuștur
(çevrim içi).

�

Kuzey Halep Banliyölerindeki Yerel
Kurulușlara Saha Ziyaretleri:
Ümran ile Suriye’deki yerel kurulușlar
arasındaki ortaklıkları güçlendirme ve
ortak hedefler geliștirme çabasıyla yapılan
ziyaretlerde görüșmeler, ișbirliğini artırmak
ve diyaloğu güçlendirmek etrafında
yoğunlașmıștır.

�

Suriye’de Siyasi Sürecin Gerçeği ve
Çözümün Kapsamı:
ORSAM-Orta Doğu Araștırmaları Merkezi
ortak ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte
siyasi süreç ve bu sürecin boșlukları
tartıșılmıștır (çevrim içi).

�

Suriye’deki Siyasi Süreç ve Ulusal
Olarak Gerekli Olanlar Nelerdir:
Yerel Yönetimleri Güçlendirme DerneğiLACU ve Suriye Ulusal Koalisyon Ofisi ile
ișbirliği içinde, siyasi sürecin yanı sıra ulusal
kurulușların ortaklıkları güçlendirmedeki
rolü tartıșılmıștır (Azez Șehri).
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İștirak Edilen Etkinlikler
�

İdlib’de Kriz ve Suriye’de Gelișen
Savaș:
SETA-Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araștırmaları Vakfı ev sahipliğinde tartıșma
paneli, Ankara, Türkiye.

�

Suriye’de Yerel Halkın Anayasa
Üzerine Görüșleri:
Anayasa ve Anayasa Komisyonuna nelerin
gerekli olduğunu tartıșmak üzere, İstikrar
Komitesi ev sahipliğinde yapılan tartıșma.

�

Göçün İșgücü Piyasalarına Etkileri:
Yayınlanan raporların uzmanlarla tartıșılması
amacı ile RAND Corporation tarafından
düzenlenen araștırma sempozyumu
(çevrimiçi).

�

Kürt Diyaloğu Sonuçları:
ORSAM tarafından düzenlenen çalıștayda,
bölgedeki Amerikan varlığı içinde diyaloğun
bașarılı veya bașarısız olma olasılığı
tartıșılmıștır.

�

En Savunmasız Kișilerin Geçim
Kaynaklarının Desteklenmesi:
Brüksel Konferansı’na paralel etkinlikte
İngiliz hükümet geliștirme bölümü,
yerlerinden edilmiș ve mülteci Suriyelilere
yönelik sürekli eğitim ve sağlık hizmetlerini
destekleme mekanizmalarını tartıșmıștır.

�

Güvenlik Sektörü ve güvenli bir
ortamın korunmasındaki rolü:
Suriye Platformu’nun, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Ortadoğu Çalıșmaları
Merkezi’ndeki İstikrar Komitesi aracılığıyla
yürüttüğü bir çalıștay (Azez, Suriye).

�

�

Türkiye’nin Mültecilere Yönelik
Kararlılığı - Türkiye’deki Suriyelilerin
Ekonomik Entegrasyonunun
Genișletilmesi ve İyileștirilmesi:
Atlantik Konseyi ve Birleșmiș Milletler
Kalkınma Programı tarafından düzenlenen
çalıștay. Sonuçlarına ilișkin ortak bir rapor
yayınlanmıștır (çevrimiçi).

Sürdürülebilir kalkınma için
çatıșma sonrası Suriye’de bir ademi
merkeziyetçi sistem geliștirmek:
Birleșmiș Milletler ESCWA tarafından
düzenlenen, Suriye’de ademi merkeziyetçi
bir sistem geliștirmeye yönelik
mekanizmalar hakkında interaktif etkinlik.
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�

Lübnan ve Suriye Ekonomisi
Bağlantısı:
Mülteciler=Partner, Amerikan Üniversitesi,
Beyrut ve Suriye Politika Araștırma
Merkezi tarafından düzenlenen Çalıștay.
Çalıștaya Suriyeli mülteci sorunları üzerine
çalıșan uzmanlar ve kurulușlar katılmıștır
(çevrimiçi).

�

2011 Ayaklanması Sonrası Șam’daki
Dini Kurumlarda Yapılan Değișiklikler:
Carneige Middle East Center’ın ev
sahipliğini yaptığı tartıșma paneli.

Haritalar
City Center
Area Center
Main Road
Town or Village
International Road
Central Road
Zone Center

Regime & Allies
Syrian Regime Army
LDF & NDF
Iranian-backed Militias
Hizbullah

Oppositions
Al-Jabha al-Watania
FSA factions

Extremists
Hayat Tahrir al-Sham
Turkistan

Huras al-Dien
Strong Inﬂuance
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Medya
Kapsamı
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İșbirlikleri
ve Ortaklıklar
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www.omrandirasat.org
omrandirasat

Omran Stratejik Araștırmalar Merkezi,
Suriye Forum programlarından biridir.

