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BAĞLAM  

Bugün BMMYK'ya (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) (ing. UNHCR) göre, 25 milyon 

mülteci de dahil olmak üzere dünya çapında anavatanlarını terk etmeye zorlanmış 68 milyondan fazla 

insan bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki ülkeler çok sayıda mülteciye ve ülke içinde yerinden 

edilmiş nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Filistin ve Irak ülke içinde yerinden edilmeye karşı mücadele 

ederken, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak yaklaşık 6 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra diğer uluslardan da 

yerinden edilmiş topluluklara ev sahipliği yapıyor. Özellikle Doğu Afrika ve Güney Asya'daki ülkeler başta 

olmak üzere diğer bölgelerdeki ülkeler de zorla yerinden edilmiş çok sayıda nüfusla ilgilenmektedir. 

Dünyadaki mültecilerin yarısının ev sahibi ülkelerde ortalama dört yıldan fazla kalması ve Doğu Akdeniz 

Bölgesi'ndeki çoğu mültecinin kamplar yerine şehirlerde ikamet etmesiyle, insani yardım çabaları 

mülteciler, yerel toplum ve ev sahibi ülkelerin diğer yerleşik topluluklarının istihdam, refah ve ekonomik 

fırsatlarını iyileştirmeyi amaçlayan daha geniş kalkınma müdahalelerine alan açmaktadır.    

Devam etmekte olan COVID-19 küresel salgını, mültecilere ev sahipliği yapmanın var olan güçlüklerine 

yenisini ekliyor. Dünyada genelindeki ülkeler, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yurtiçinde ve 

yurtdışında hareket kısıtlamaları getirirken, kendi özel sektörleri ise küresel tedarik zincirlerindeki bozulma 

ve ürünlerine olan talebin azalması karşısında sorunlarla boğuşuyor. Pandemi için çok ihtiyaç duyulan 

hükümet müdahaleleri ve tedbirleri, dünya ekonomisi üzerinde önemli yayılma etkilerine sahip olmakla 

birlikte, özellikle zorla yerinden edilme ve çatışma nedeniyle nüfus artışıyla mücadele eden bölgelerdeki 

merkezi ve yerel yetkililer, çalışanlar ve işverenler üzerinde baskı yaratmaktadır. 

Belediyeler yerlerinden edilmiş ve kırılgan/korunmasız durumdaki yerel nüfusları destekleyecek 

politikaların uygulanmasında ön safta yer almaktadır ve şimdi pandeminin yayılmasından dolayı 

üzerlerindeki baskı artmıştır. Büyük ve küçük belediyeler, COVID-19'un hükümet önlemleri doğrultusunda 

yayılmasına karşı koymak için günlük faaliyetlerini ve geliştirme projelerini durdurmak zorunda kaldı. Bu 

bağlamda, korunmasız yerel ve yerlerinden edilmiş nüfusların ekonomik ve sosyal olarak içerilmesi ve 

onlara ait özel sektörlerin toparlanması konusunda öngörülemeyen yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır. 

Yerel makamların bu konuda en önemli rolü oynadıkları göz önüne alınırsa, belediye personeli ve seçilmiş 

temsilcilerin, mültecilerin ve korunmasız yerlilerin iş ve girişimcilik fırsatlarının yanı sıra özel sektör 

ortaklıkları yoluyla finansal katılımını nasıl kolaylaştırabilecekleri konusunda farkındalık ve bilgilerinin 

arttırılması, yerel makamların uzun süren, bu krizin sonrasında oynayabileceği pozitif rolün önünü açmak 

için çok önemlidir.  

2016'dan bu yana, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), Orta Doğu ve Türkiye'de mültecilere ev sahipliği 

yapan yerel yönetimler için eşler düzeyler arası öğrenme, eğitim ve işbirliği platformu sağlayan ve düzenli 

yüz yüze çalıştaylar, eğitimler, çevrimiçi tartışmalar ve düzenli zaman aralıklarıyla deneyimlerin toplanması 

yoluyla ev sahibi toplulukların ve mültecilerin ortak refahını sağlama kapasitelerini geliştirmeye katkıda 

bulunan Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nı (HMLN) yönetmektedir.  Üç yıl sürek fikir/deneyim 



  

alışverişi ve eğitimin ardından, yerel makamların/otoritelerin HMLN üyeleri istihdam ve yatırım fırsatları 

yaratmak için özel sektörü kendilerine nasıl çekebilecekleri ve özel sektör ile birlikte nasıl işbirliği 

yapabilecekleri konusunda ve ayrıca, yerel ekonomiyi canlandırmak için mültecilerin ve yerel toplumun 

girişimcilik yönünü nasıl teşvik edebileceklerini konusunda daha fazla destek almak için yoğun ilgi 

duyduklarını ifade ettiler. Küresel pandemiden kaynaklanan yeni zorluklar göz önüne alındığında, bu 

ihtiyaçlar HMLN üyeleri tarafından büyük ölçüde hissedilmektedir ve kısa-orta vadeli bir müdahalede 

bulunmaya/cevap vermeye hazırlık için geliştirme desteği ve eğitim gerekmektedir.  

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nın (HMLN) 4. Yıllık Eş Düzeyler Arası Öğrenme Çalıştayına 

hazırlık için, 3 oturumdan oluşan teknik online eğitim (webiner) serisi ile merkezi ve yerel makamların 

temsilcilerine ve geliştirme ortaklarına mevcut deneyimlerden öğrenme fırsatı ve zorla yerinden edilme 

ile karakterize bağlamlarda özel sektör katılımını güçlendirmek için aktif işbirliği fırsatları sağlanması 

amaçlanmaktadır. Webiner boyunca işlenecek çok boyutlu konular kadınların ve yerinden edilmiş 

nüfusların (mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, memleketine dönenler) yerel işletme geliştirmeye katkıları 

ve COVID-19 salgınının yeni bağlamı olacaktır. 

Bu Eğitim Web Semineri Serisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından 

Agence Française du Développement (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşik Şehirler 

Yerel Yönetimler - Orta Doğu Batı Asya (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi 

(WALD), BM Habitat, UNHCR ile işbirliği halinde düzenlenmektedir. 

HEDEFLER VE FORMAT 

HMLN üyelerinin ifade edilen ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yanıt olarak, bu online eğitim etkinliği serisi, 

zorla yerinden edilme sorunları ile uğraşan bölgelerde COVID-19 krizi sonrasında özel sektörü toparlamak 

amacıyla iş ve girişimcilik fırsatları yaratmak ve daha iyi bir yerel ekonomik ortam sağlamak için yerel özel 

sektör odaklı çözümleri teşvik etmeye odaklanacaktır. Şunları amaçlayacaktır: 

• 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenme Çalıştayı'nın ertelenmesi doğrultusunda HMLN üyeleri, ortakları 

ve uzmanları arasındaki çalışmaların ivmesini korumak ve etkinliğe hazırlığın teknik temelini 

oluşturmak; 

• COVID-19 kriziyle baş etmede yerel topluluğun özel sektörünü toparlayarak/yeniden 

canlandırarak ve uzun vadeli yerel ekonomiyi güçlendirerek, yerel makamları desteklemek için 

yerel müdahale deneyimlerini ve mevcut analizleri paylaşmak; 

• Pandeminin yol açtığı yeni küresel ekonomik zorluklar ışında ve teknik sunumlar ile iyi 

uygulamaları göstermek yoluyla yerel ve merkezi hükümet temsilcilerinin zorla yerinden edilme 

bağlamında özel sektör katılımı ve mülteci girişimciliği hakkındaki bilgilerini derinleştirmek; 

• Açık tartışmalar ve pratik alıştırmalar yoluyla eşdüzeyler arası çözüm odaklı tartışmalar başlatmak. 

Bu çevrimiçi etkinlik serisi teknik sunumlardan ve ardından başlayan açık tartışmalardan oluşacaktır. Ayrıca 

belirli bir ölçüde tüm katılımcıları içeren bireysel egzersizlerle katılımı teşvik eden etkinlikler olacaktır: 

katılımcıların etkinliğe aktif katılımı beklenmektedir. Bu sanal etkinlikteki tartışmalarının çıktısı, HMLN'nin 

önümüzdeki 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenme Çalıştayı'nın gündeminin geliştirilmesine olacak 

sağlayacaktır ve yüz yüze tartışmanın temelini oluşturacaktır. 

Söz konusu serisi, şu şekilde 3 web seminerinden oluşacaktır: 

https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-series-jobs-entrepreneurship-and-private-sector-engagement-host-communities


  

 

• Yerli halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için 

COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 1: 27 Mayıs 2020, 14.30 (Türkiye Saati) 

• Yerli halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için 

COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 2: 17 Haziran 2020, 14.30 Türkiye Saati 

• Ev Sahibi Topluluklarda Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama: 8 Temmuz 2020, 

14.30 Türkiye Saati 

Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde simültane tercüme hizmeti sunulacaktır. 

KATILIM VE EĞİTİM SERTİFİKASYONU 

Serinin üç webinerine başarıyla katılan katılımcılara sertifika verilecektir. 

Bu Webiner (Web semineri) serisi, HMLN ve ortaklarının yanı sıra, önceden kayıt yaptırmış olmaları şartıyla 

halka açıktır. Bu webiner serisine katılım yüz yüze 4. Yıllık Eş Düzeyler Arası Öğrenme Çalıştayına katılmak 

için rekabete dayalı olarak seçilmiş olan HMLN temsilcileri için zorunlu bir gerekliliktir. 

Daha fazla bilgi için ve bu webiner serisine katılmak isterseniz, lütfen kaydolmak için buraya tıklayın.  

https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-series-jobs-entrepreneurship-and-private-sector-engagement-host-communities

