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Toplantıda RUPAM’ın kurulduğu günden bu güne üzerinde çalıştığı ve projeler geliştirdiği 5 ana başlık 
detaylı olarak görüşüldü ve hazırlanan projeler Ceren Kumbasar’a sunuldu. 

Gündemin, ziyaret edilen   muhatap kişiler ve yapılan müzakereler şu şekildedir:  

Sayın KYTELIS, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi kapsamında, ETAP 1- Araştırmalar bölümünde talep ettiğimiz, Suriyeli 
Sığınmacılar Kampında anket araştırmasına, Yunanistan Hükümetinin çok istisnai durumlarda izin vermesi durumunu anlatmış, 
kendisinin de hükümetiyle aynı görüşte olduğunu belirtmiştir. Ancak araştırmanın yerel halkla yapılacak boyutunda tüm kolaylıkları 
sağlamaya, araştırma ekibinin Midilli’de kalacağı süre içinde tüm idari kolaylıkları sağlayacağını belirtmiştir. Sayın KYTELİS, Sayın 
Rektörümüz Prof.Dr. Tamer DODURKA tarafından gönderilen mektuptan ziyadesiyle memnun kaldığını, iki ülke arasındaki akademik 
ve kültürel işbirliğinin gerekliliğine inanan biri olarak söz konusu mektubun kendisini çok mutlu ettiğini belirtmiştir. Görevi 
devraldıktan sonra Sayın Rektör ile bir araya gelmekten mutlu olacağını kaydetmiştir. 

Sayın VITSALIKI, kendilerinin bir devlet üniversitesi olduğunu, ülkelerinde vakıf statülü üniversite bulunmadığını,  bu durumun halen 
doğrudan ilişkilerin kurulması bakımından zorluklar yaşattığını ve kısa bir süre sonra ülkelerinde yapılmasını bekledikleri 
düzenlemelerle aşılmasını umduklarını belirtmiştir. 

Bu duruma rağmen gerek kendi üniversitesinin politikaları ve gerekse uygulamalara dayanarak, Araştırma Merkezleri ile doğrudan 
ilişki kurmalarının daha kolay olduğunu, daha önce bilim insanlarının karşılıklı anlaştıkları projeleri kendilerine sunmaları durumunda 
rahatlıkla desteklediklerini belirtmiştir. Özellikle Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi kapsamında bahsedilen faaliyetlerin 
kendi ülkeleri ve üniversiteleri için hayati önemde olduğunu, sık sık bu alanla ilgili akademik çalışmalar yaptıklarını ve bu 
çalışmaların tamamında işbirliği yapabileceklerini ancak bilim insanları arasındaki görüşmeler ve işbirliğine dayanan çalışmaların 
rektörlükleri tarafından onaylanması esasına dayanan çalışma usullerini benimsediklerini belirtmişlerdir.  

 

 

 

Kentsel Gelişim ve Kentsel 
Yaşanabilirlik Projesi 
kapsamında Proje 
faaliyetlerinin Etap 1, 
Araştırmalar ve Etap 2, 
Çalıştaylar bölümlerinde yer 
alan faaliyetlerde işbirliği 
yapılması amacıyla, 
Yunanistan Midilli Bölge 
Valiliği / Midilli Belediyesi ile 
Midilli’de merkezi bulunan 
Yunanistan Aegean 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne 18 
– 21 Haziran 2019 tarihleri 
arasında çalışma ziyareti 
düzenlenmiştir. Ziyarette 
Görüşülen kişiler; 

1-Aris LAZARIS -  Gazeteci, Yazar, 
Yunanistan Ege Bölgesi Tek Yetkili 
Devlet Mütercimi 

2-Dr. Efstratios KYTELIS - Kuzey Ege 
Bölge Vali Yardımcısı ve seçilmiş 
Midilli Belediye Başkanı 

3- Prof.Dr. Chryssi VITSALIKI– 
University Of The Aegean Rektörü 

4- Prof. Dr. Eleni THEODOROPOULOU 
University of The Aegean Rektör 
Yardımcısı 

5- Gomou Protogeraki KALLIOPI - 
Kuzey Ege Bölge Vali Yardımcısı 



 
 

                      

 

 

Sayın VITSALIKI, Erasmus + Programı kapsamında üniversitemizle işbirliğinin hemen başlatılabileceğini, bu konuda Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Eleni THEODOROPOULOU ile görüşmemizi sağlayacağını ve sürecin hızla ilerletilmesi için tavsiyede bulunacağını 
belirtmiştir. 

Sayın KALLIOPI, Yunanistan mevzuat yapısı içinde mültecilerle ve göçmenlerle ilgili idari ve hukuki eylemlerden sorumludur. Bayan 
KALLİOPİ, ülkelerinin ve Türkiye’nin göçmen ve mültecilerle ilgili politikalarının yerel düzeyde araştırılması ve sorunların çözümüne 
odaklanan akademik projeleri desteklediklerini, projemizi bu açıdan kıymetli gördüklerini belirtmişlerdir. 

Ülkelerinde yakın zamanda seçim olacağını ve bu seçim sürecinde, üstelik ülkelerindeki yaz tatili sezonu nedeniyle iletişim ve iş 
birliğinin biraz yavaş olacağını, hemen sonrasında hızlı bir şekilde çalışmaların geliştirileceğini belirtmiştir. 

Sayın KALLIOPI, bu proje ve benzer projelerde sürdürülebilir ilişki ve çalışmalara özel önem verdiklerini, çalışmaları kendilerine 
takdim eden Prof.Dr. tamer DODURKA’nın mektubunun bu konuda önemli ve güzel bir yaklaşım olduğunu belirtmiştir.  

Sayın KALLİOPI, kendi kararlılıklarını ve bizim yaklaşımımızı genel yaklaşım bu olmakla beraber Mültecilerin tabi oldukları yasaları 
açısından doğrudan doğruya anketlere dahil edilmelerinin önemli zorluklara neden olduğunu ancak yerel halkla yapılacak anket 
ve diğer araştırma çeşitlerinde ellerinden gelen her türlü kolaylıkları sağlayacaklarını belirtmişlerdir. Bu düşüncelerindeki samimiyet 
ve kararlılığı yansıtmak üzere yazılı cevap vermek istediğini belirten Sayın KALLIOPI, aracılığımla iletilmek üzere üniversitemize 
cevabi yazı takdim etmiştir. 

TEKNİK TOPLANTI RAPORU 

• Yapılan ziyaret ve görüşmeler neticesinde üniversitemiz lehine şu gelişmeler beklenmektedir. 

• Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi’nde özellikle yerel halkla yapılacak anket araştırması ve Midilli’de 
gerçekleştirilecek  atölye çalışması konusunda ilkesel anlaşma sağlanmıştır. Mülteci kamplarının dahil edilmesi konusu atiye 
bırakılmıştır. 

• Erasmus+ Programı kapsamında anlaşma yapılması kararlaştırılmış ve ortaklık süreci işlemleri başlatılmıştır. 

• Öğrencilerimizin başta gastronomi bölümü olmak üzere alanlarda Erasmus+ Staj Hareketliliği veya bağımsız başka staj 
çalışmalarına katılımı konularında angajman sağlanmıştır. 

• Araştırma Merkezimizin Midilli ve Yunanistan çalışmalarının tamamında sürdürülebilir destek alması konusunda angajman 
sağlanmıştır.  

• Görüşmelerin tamamını tesis eden ve iletişim ile referans görüşmelerde hazır bulunan Sayın Aris LAZARIS ve değerli eşi 
bilim insanı Sayın Nazlı Usta LAZARIS aracılığıyla, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Midilli ve Yunanistan’da görünürlüğünün artırılması 
konusunda önemli destekleri olmuştur.  Sürdürülebilirlik açısından Sayın Nazlı Usta LAZARIS’in Üniversitemiz ailesine katılmasına 
yönelik formül bulunmasını öneriyorum. (Sayın LAZARIS halen Erciyes Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır ve 
kısa süre içinde üniversiteden ayrılacaktır.) 

• Tüm ziyaretlerimiz sırasında maalesef üniversitemiz adına muhataplara resmi hediye takdimi yapılamamıştır. 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 



 

BU BÜLTEN İÇİN BİLGİ ÖZET GİRİN YA DA ŞİRKETİNİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ VERİN. 
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