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2016 – 2019: üç yıllık 

anket ve görüş alışverişi
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Rapor yapısı
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I. Bölüm: güçlükler & 

fırsatlar

II. Bölüm: öncelikler, 

çözümler & 

eylemler

III. Bölüm: öğrenilen 

dersler  & tavsiyeler
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Güçlükler & fırsatlar: yerinden edilmiş nüfusun ani 
girişi

HMLN üyelerinin 
açısından:

Yerinden edilmiş nüfusun 
varlığı işsizliği artırdı...

...ancak aynı zamanda 
ekonomik sektörleri 

canlandırdı & daha fazla 
yeni iş yarattı (çoğunluğu 

Ürdün ve Lübnan için)
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Size göre, yerinden edilmiş nüfus, sizin şehrinizde yerel ekonomik bağlamı ne 
şekilde etkiledi?
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HMLN üyeleri için, özel sektör ile işbirliği yapmak: 

➢ Yerel Ekonomik Kalkınma (YEK) (ing. LED) imkanlarının iyileştirilmesi bakımından büyük bir 
güçlüktür

➢ artan yerel özel yatırım için ihtiyaç ile bağlantıda kilit öneme sahip bir kaldıraçtır

➢ öncelikli bir eğitim ihtiyacıdır (know-how, araç ve uygulama yetersizliği)
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Güçlükler & fırsatlar: Özel sektör katılımı

Size göre Yerel Ekonomik Kalkınmayı iyileştirmek için kendi şehrinizde en çok ihtiyaç duyulan husus nedir?
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Güçlükler & fırsatlar: Özel sektör katılımı
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Güçlükler & fırsatlar: yerinden edilmiş insanlar için iş 
fırsatları 

www.cmimarseille.org 7

Mülteciler tarafından sizin şehrinizdeki iş fırsatlarına erişmede karşılaşılan esas sorun nedir?
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Algılanan ana güçlükler

• Belediye hizmetleri & altyapı

• Finansal kaynakların yetersizliği

• Sınırlı kurumsal kapasite & teknik 
ihtiyaçlar

• Hükümet, özel sektör, Uluslararası 
STK'lar ve alandaki diğer aktörler 
ile yetersiz işbirliği
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Güçlükler & fırsatlar: Teknik ihtiyaçlar ve ana 
güçlükler

Teknik eğitim ihtiyaçları (2016)

Hangi sektörde teknik beceriniz eksikti?
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Güçlükler & fırsatlar: YEK Stratejileri

• Filistinli anket katılımcıları 
"sınıfında en iyisi"

• Ürdün: CMI eğitim çalıştayları 
sonrasında YEK stratejileri 
(Madaba, Jerash) 

• Lübnan: yeni YEK yaklaşımları 
(Qrayeh)

• Gelişen YEK stratejilerinde / 
yaklaşımlarında yerinden 
edilmişlere daha fazla dikkat 
çekilmesi
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Yerel otoriteniz halihazırda gelişmiş mi?
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Yerel hükümetlerin yerinden 

edilme krizine karşı daha iyi 

hazırlıklı olması ve müdahale 

edebilmesi için organizasyonel 

kapasitelerinin güçlendirilmesi

Zorla yerinden edilme 

bağlamında YEK için kilit 

aktörler hakkında belediyeye 

lider rol verilmesi

Veri toplama vasıtasıyla yerel politikaları 

bilgiye dayalı oluşturmak

Tutarlı ve kapsayıcı YEK ve direnç stratejileri 

formüle etmek

Daha iyi işbirliğini beslemek için krize 

karşıyerel yönetimi uyarlamak

Yerel yönetim temsilcilerinin ve 

personelinin eğitilmesi ve eş düzeyler arası 

öğrenimin rolü 

Belediye hizmetleri ve altyapı vasıtasıyla 

yerel kolaylaştırıcı ortamın iyileştirilmesi

Özel sektör ile işbirliği yapılması ve 

mülteciler ve yerel halk için işletme ve 

istihdam yaratılmasının desteklenmesi

Sosyal içermenin teşvik edilmesi ve yerel 

gerilimlerin azaltılması

ÇÖZÜMLER VE EYLEMLER ÖNCELİKLER TAVSİYELER

Finansman ve işbirliği

YEK için uygun bir ortam

Belediye kapasite geliştirme 
ve insan kaynakları eğitimi

İşletme desteğinin 
güçlendirilmesi ve yerel 
işletme ortamı

Yerel ekonomik stratejik planlama yaklaşımları ve 
eylemleri
detaylı bilgiye dayanmalıdır ve yerinden edilmiş 
nüfusu ve tüm ilgili paydaşları kapsamalıdır 
bölgesel ve ulusal planlama ile uyumlu olmalıdır 
ve güçlendirilen yerel yönetimler tarafından 
yürütülmelidir.

Yerel işgücünün ilk değerlendirmesinden sonra, 
belediye düzeyindeki geliştirme çabaları mevcut iş 
fırsatları ile eşleşmek için ihtiyaç duyulan 
becerileri geliştirmek için yerel rekabetçi 
avantajlar sağlayabilir.

Özel sektör ile farklı şekillerde işbirliği yapılması 
(girişimciliği ve işletme yaratılmasını teşvik ederek, 
yatırımlar çekerek, altyapıyı iyileştirerek ve özel 
sektör aktörleri ile ortaklık kurarak) kendi kendine 
yeten bir kolaylaştırıcı ortamın yaratılmasına 
yardımcı olurken, aynı zamanda pek çok yerel 
otorite tarafından algılanan finansman sorununu 
da çözebilir. 

Yerel topluluklar mülteci girişimciliğinden 
yararlanabilir: insan akımı tarafından getirilen yeni 
beceri setlerinin ve düşünce yapısının tanınması 
tüm nüfus için iş yaratılması ve yatırım fırsatları 
bakımından güçlü bir potansiyele sahiptir ve aynı 
zamanda belediyelerin bütçe yükünü azaltır. 

Toplumsal uyum ve içerme gereklidir ve 
belediyelerin tüm eylemlerinde hem mülteciler hem 
de savunmasız koşullardaki yerel halk düşünülerek 
ana akımlaştırılmaldır.

Yerel ve mülteci işgücünün eğitilmesi
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Kilit eylemler dizisi

•YEK için uygun bir ortam yaratmak (altyapı 
ve hizmetler) 

•İşçilerin beceri gelişimi

•Sadeleştirilmiş mevzuatlar

•Küçük işletmeler için finansmana erişimin 
artırılması

•Özel sektör ile yerel düzeyde ortaklık 
kurarak veya özel sektörü yerel olarak 
kendine çekerek işbirliğinin artırılması

• Belediye personelinin kapasitesinin 
artırılması (COVID-19 krizi için de bir 
öncelikdir)

Çözümler: iş ve işletme yaratılmasını teşvik etmek için 
özel sektör ile işbirliği
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• İşletmeler için kolaylaştırıcı ortamın yaratılması 
(örn., işletme dostu altyapı & belediye arazi 
yönetimi; sadeleştirilmiş mevzuatlar ve süreçler)

• Yerel becerilerin geliştirilmesi ve yerel halk / 
mülteciler için girişimciliğin teşvik edilmesi 
(özellikle savunmasız durumda olanlar)

• Mali içerme ve mali eğitim

• Yerinden edilmişleri hedefleyen 
eylemler/tedbirler (örn., işletme izinlerinin 
kolaylaştırılması, ihtiyaca göre eğitim)

• Özel sektör ve belediye arasında güven tesis 
ederek yatırımların çekilmesi ve özel sektör 
aktörleri ile ortaklık yapılması 

İnsan kaynaklarına, 
teknolojiye, sermayeye ve 
piyasalara daha iyi erişim 
imkanları yaratmak için (işçiler 
ve küçük işletmeler için)
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Çözümler: iş ve işletme yaratılmasını teşvik etmek için 
özel sektör ile işbirliği
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HMLN deneyimleri 
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HMLN: Üç yıllık öğrenme birlikte

...ve büyük ilerlemeler kaydedilmiştir:

✓ YEK stratejileri geliştirilmiştir ve iyileştirilmiştir

✓ Resmi eşleştirme etkinlikleri vasıtasıyla olanlar dahil eş 
düzeyler arası fikir alışverişleri ve öğrenme

Önceliklerin evrilmesi...

...Çoğu kilit ihtiyaç benzer kalsa da...

❖ Yerel iş yaratma girişimlerinin desteklenmesi

❖ Yerel düzeyde yatırımlar çekilmesi ve özel sektör ile işbirliği 
yapmak:

❖ Daha iyi yerel hizmetler ve altyapı vasıtası ile kolaylaştırıcı 
ortamın iyileştirilmesi

❖ Belediye kapasitelerinin güçlendirilmesi (mali ve teknik)

Evrilen Görüşler...

• Sosyal uyum: büyük bir kaygıdan izlenmesi gereken bir 
hususa

• Zorla yerinden edilmiş kişilerin YEK'e olası katkısı
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2016–2017

Zorla yerinden 
edilme krizine 
müdahale olarak 
öncelikli hizmetler

2017–2019

Yerek ekonomik 
kalkınma

2019–2020

Özel Sektör Katılımı
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1. YEK stratejik planlaması detaylı bilgiye 
dayanmalıdır, yerinden edilmiş nüfusları ve tüm 
paydaşları içermelidir ve bölgesel ve ulusal planlama 
ile uyumlu olmalıdır.

2. Yerel işgücünün bir değerlendirmesi belediye 
düzeyindeki geliştirme çabaları mevcut iş fırsatları 
ile eşleşmek için ihtiyaç duyulan becerileri 
geliştirmek için yerel rekabetçi avantajlar 
sağlayabilir.

3. Özel sektör ile farklı şekillerde işbirliği yapılması 
kendi kendine yeten bir kolaylaştırıcı ortam üretmek 
ve aynı zamanda belediyenin bazı finansman 
sorunlarını çözmek

4. Mülteci girişimciliğini tanımak: insan akımı 
tarafından getirilen yeni beceri setlerinin ve 
düşünce yapısının tanınması tüm nüfus için iş 
yaratılması ve yatırım fırsatları bakımından güçlü bir 
potansiyele sahiptir ve aynı zamanda belediyelerin 
bütçe yükünü azaltır.

5. Toplumsal uyum ve içerme gereklidir ve 
belediyelerin tüm eylemlerinde hem mülteciler hem 
de savunmasız koşullardaki yerel halk düşünülerek 
ana akımlaştırılmaldır.
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SONUÇLAR:
YEREL OTORİTELERDEN

ÖĞRENİLEN DERSLER 
VE ÖNERİLER
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Teşekkürler, HMLN üyeleri!
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