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Konuşmaların özeti 
 

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın (HMLN) 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenim Çalıştayı'na 
hazırlanırken, COVID-19 krizi bağlamında HMLN üyelerinin yeni öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek için, 
ortakları ile birlikte Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası 3 teknik online eğitim çalıştayı 
serisi organize ettiler. Online serisi, zorla yerinden edilme ile karakterize bağlamlarda merkezi ve yerel 
otoritelerin ve kalkınma ortaklarının temsilcilerine daha güçlü istihdam yaratılması ve özel sektör katılımı 
için aktif işbirliği yapma ve birbirlerinin mevcut deneyimlerinden öğrenme fırsatı sunmuştur. COVID-19 
pandemisi ve sıhhi krize ve onun yerel ekonomiler üzerinde yarattığı etkilere karşı durmak için alınan 
tedbirlerden kaynaklanan zorluklar da tartışılmıştır.  

Serinin üçüncü oturumu 8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmiştir ve "Ev Sahibi Topluluklarda Özel Sektör 
Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama" konusuna odaklanmıştır. Bu belge şunları sunmaktadır:  

 Etkinlikten kalan başlıca unutulmayacakların özetin  
 Konuşmacıların sunumlarının ve müdahalelerin ayrıntılı özeti 
 Şunları içeren açık cevaplı soruya genel bakış: yerel otoritelerin özel sektörü desteklemek ve özel 

sektör ile ortaklık yapmak için yürütebileceği olası eylemlere dair belediyeden tavsiyeler ve çözüm 
önerileri. 

Bu serinin üç online çalıştayına başarıyla katılmış olan herkese bir katılım sertifikası verilmiştir. 

Bu Online Eğitim Çalıştayı Serisi, Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın bilgi paylaşımı ve almış olduğu öğrenme talebinin bir 
parçasıdır. Bu Eğitim Çalıştayı 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. Haziran 2016'dan itibaren, 
CMI, ev sahibi yerel yönetimlerin zorla yerinden edilme durumlarına müdahale etme kapasitelerini iyileştirmek için kanıta dayalı 
bilgiyle ve Kapasite Geliştirmesiyle ev sahibi yerel yönetimleri desteklemek amacıyla Akdeniz Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar 
Programı'nın bir parçası olarak Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nı koordine etmektedir.  
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Çalıştay görüşmelerinden akılda kalan ana noktalar  

Eğitim serisinin üçüncü ve son çalıştayı yerel otoriteler ve kalkınma kuruluşlarından 80 civarında temsilciyi 
bir araya getirmiştir. Zorla yerinden edilmiş kişileri ve yerel nüfusları desteklemede özel sektörün rolüne, 
zorla yerinden edilme bağlamında istihdam yaratmak için özel sektör aktörleri ile işbirliği yapma 
konusunda yerel otoritelerin üstlenebileceği çabalar, COVID-19 krizinin özel sektör üzerindeki etkisi ve 
zorla yerinden edilmiş kişilerin kriz müdahalelerine dahil edilmesi konularına odaklanmıştır.  
 
Bu etkinlik boyunca şu önemli noktalar öğrenilmiştir:  

 Doğu Akdeniz'deki ev sahibi yerel otoriteler için, özel sektör ile işbirliği yapılması hem bir öncelik 
hem de büyük bir güçlüktür. Yerel ekonomilerin iyileştirilmesi ve kurtarılması için, özel sektör 
büyümesinin teşvik edilmesi gerekmektedir ve artan yerel özel yatırım ihtiyacı ve önceliği eğitim 
ihtiyacı ile bağlantılı olarak bu teşvikin kilit öneme sahip bir kaldıraç olduğu düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, yasal çerçevenin ağır külfet getirmesi nedeniyle veya takip edilecek doğru prosedürler 
hakkında bilgi eksikliği, özel yatırımcıların belediyeye güvenmemesi ve olası yatırımcıları haberdar 
edecek kapsamlı veri toplama mekanizmalarının eksikliği nedeniyle, yerel otoriteler kamu-özel sektör 
ortaklıklarında güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu güçlüklere rağmen, yerel otoriteler belediye arazisi ve 
binalarından yararlanarak, iletişimi ve bilgi paylaşımını yenilikçi yollarla artırarak ve bazı belediye 
örneklerinde gösterildiği gibi istihdamı canlandırmak için özel şirketler ile işbirliği yaparak olası 
yatırımcıları çekmek için gayret etmektedir. 

 Özel sektör aktörlerinin yerinden edilme durumu ile ilgili işbirliği yapmaya ilgisi uluslararası tecrit 
tedbirleri ve hareket kısıtlamaları neticesinde değişen piyasa dinamikleri ve artan yerel kaynak 
bulma talebi ile birlikte pekişmiştir ve bu, yeni fırsatlar sunabilir. COVID-19 önleme tedbirleri 
kalkınma projelerinde ve özel sektör faaliyetinde gecikmeye neden olsa da, belediyeler ve diğer 
paydaşlar hizmetleri ve ürünleri yerelden temin etmek, özel sektör aktörlerini çekmek ve yerel halk ve 
mülteciler için daha fazla iş üretme ihtiyacı gibi özel sektörün yeni ortaya çıkan ihtiyaçlarını 
değerlendirmelidir. Özellikle yerinden edilme bağlamlarında, özel sektör aktörlerinin etkiyi yaratmayı 
mali kazancın üstünde tuttuğuna dair kanıt  bulunmaktadır, ve bu, özel sektörün mültecileri, yerinden 
edilmişleri, savunmasız nüfusları arz zincirlerine dahil ederek veya onlara özel yerel işler için eğitim 
vererek yatırım yapmaya daha istekli olabilirler. Bununla birlikte, söz konusu bağlamdan başarılı bir 
şekilde yararlanmak için, belediyelerin yerel beceriler hakkında özel sektöre güncel istatistikler ve 
analizin yanı sıra, güncel belediye yatırım haritalarını sunması, onların rekabet üstünlüklerini, işgücü 
piyasası ihtiyaçlarını bilmesi gerekir.   

 Mülteciler COVID-19 krizinde artan savunmasızlıkla karşılaşıyor Mülteciler çoğunlukla kalabalık 
yerlerde yaşıyor, kendi dillerinde bilgiye erişemiyor ve kayıt dışı sektörde çalıştıkları veya 
hareketliliğe/mobiliteye bel bağladıkları için tecrit tedbirleri ve azalan hareketlilik nedeniyle yerel 
halktan daha fazla işlerini kaybettiler.  Büyük sayıda mülteciye ev sahipliği yapan şehirler kriz üzerine 
krizle uğraşmaktadır, bu bakımdan ilave desteğe ihtiyaçları vardır ve şehir yetkilileri mültecileri ve 
yerinden edilmişleri COVID-19 krizi boyunca korumada yol göstermek için benzersiz bir pozisyondadır. 
Kültürel farklılıklar ve dil bariyerleri gibi yerel nüfusların karmaşıklığını ve dinamiklerini daha iyi 
anlayabiliyorlar ve bilgi eksikliklerine ele alıp, hizmetleri iyileştirebiliyorlar. Mültecileri kayıt dışı 
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çalışmaktan kayıtlı iş bulmaya doğru sevk etmeye yönelik belediye girişimleri de mültecilerin sosyal 
güvenliğini desteklerken, aynı zamanda ekonomiyi yerel vergiler ile yeniden canlandırabilir. Mülteciler 
ayrıca, becerileri ve eğitimleri ev sahibi ülkeler tarafından kabul edildiği takdirde, bu zamanlarda yerel 
nüfuslara yardımcı ve destek olabilir: hemşire ve doktor olarak çalışarak temel hizmetler sunabilirler, 
hıfzı sıhha çalışmalarına yardımcı olabilirler ve kurtarma için hizmetleri uygulamaya katkıda 
bulunabilirler.  

Çalıştay sunumlarının ayrıntılı özeti 

Tüm konuşmacıların sunumları ve bu etkinliğin diğer kaynakları bu sayfada mevcuttur. 

Dünya Bankası, Baş Ekonomisti Christos Kostopoulos, tartışmaların isabetli zamanda olduğunu 
vurgulayarak online çalıştayı açtı, zira dünya ekonomisinin bugünlerde dünya genelinde %5,2 daralma 
yaşamaktadır ve ihtiyaç duyulan ekonomik çabalar özellikle COVID-19 krizinin ardından özel sektörden 
gelmelidir. Dünya Bankasının ve ortaklarının belediyelerin özel sektörü destekleme ihtiyaçlarına nasıl yanıt 
verebileceğini daha iyi öğrenmek ve anlayabilmek için, bu etkinlikteki yerel otoriteleri ve katılımcıları 
dinlemek çok önemlidir. Kostopoulos, Dünya Bankasının şimdi ekonomik büyüme ve özel sektör desteği 
için destek ve reforma yönelik olarak sürekli adım atmaktadır. COVID-19 krizinin ötesinde, Suriye krizinden 
olumsuz etkilenen, başta MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Türkiye olmak üzere bölgelerin büyük 
sayıda mülteciye ev sahipliği yapmakta olduğunu hatırlattı ve olası bir yatırım kaynağı olarak yerel nüfusu 
düşünmenin önemini yineledi. Kostopoulos ayrıca, Dünya Bankası tarafından yayınlamış, Savaşın 
Kalıntıları (The Fallout of War) başlıklı yeni bir rapordan kritik tespitler paylaştı. Söz konusu rapor Lübnan, 
Ürdün ve Irak'taki yoksulluğu ve mali ortamın yanı sıra, büyüme ve faktörlerini ve uygun politikaları analiz 
etmektedir: açıklamak gerekirse, uluslararası topluluk her bir ülkeyi ayrı ayrı destekleyemez ve bu yüzden, 
bir reform gündemini etkinleştirirken ve Suriye krizini hafifletmek için fonlar ve yatırımlar getirirken 
kapsamlı bir bölgesel yaklaşımda mutabık kalınması gerekmektedir. Sn. Kostopoulos, Ürdün, Lübnan ve 
Irak'taki mali alanın sınırlı olduğunu ve özel sektörün motive edilmesi ve kalıcı yatırımları desteklemek için 
daha fazlasının gerektiğini, özel sektörün her zaman ekonomiyi canlandırmada rol oynadığı akılda 
tutularak, şimdi özel sektörün varlığına her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğunu belirleterek 
konuşmasını özetledi.  

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Yöneticisi Blanca Moreno-Dodson, Suriye ve Bölgenin Geleceğinin 
Desteklenmesi 4. Brüksel Konferansı'nın bazı çıktılarından bahsederek açılış konuşmalarına devam etti. 
Söz konusu Konferans'ta, özel sektör bölgenin ekonomik toparlanması için göz önünde bulundurulması 
gereken temel bir aktör olarak değerlendirilmiştir. Bayan Moreno-Dodson ayrıca, bu bağlamda bu ve 
gelecekteki krizlerin üstesinden gelmek için kalkınma kuruluşları, özel sektör, yerel paydaşlar dahil olmak 
üzere farklı aktörler ile nasıl işbirliği yapılacağı konusunda yerel otoriteleri rehberlikle desteklemek için 
CMI'ın bölgedeki mevcut bilgilerden ve en iyi uygulamalardan yararlanmayı hedeflediğini bildirdi. Moreno-
Dodson, özellikle en savunmasız durumda olanlar için özel sektörün toparlanmasını ve istihdamın 
canlandırılmasını desteklemek için işbirliği ihtiyacının altını çizmiştir. Zorla yerinde edilme ile başa çıkarken 
Orta Doğu ve Türkiye'denin muazzam tecrübesini ve yerel otoritelerin merkezi rolünü, onlardan alınacak 
derslerin MENA bölgesi ve ötesi için yararlı olabileceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırmıştır.  
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CMI'da Danışman Gilda Borrielo, "Mültecilere Ev Sahipliği Yapan Belediyelerde Yerel Ekonomik Kalkınma: 
Güçlükler, Fırsatlar ve Eylemler - Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'ndan Görüşler" konulu yeni bir CMI 
raporundan seçilmiş bulguları sunarak bu online etkinliğin ilk oturumunu başlattı. Rapor 2016 - 2019 yılları 
arasında Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın (HMLN) üyeleri arasında yapılmış üç yıllık anketten ve fikir 
alış verişinden görüşler derlemektedir. Bulgular yerinden edilmiş ve mülteci nüfusların varlığının yerel 
temsilciler tarafından bir güçlük ve aynı zamanda becerileri, bilgileri ve sermayeleri değerlendirildiğinde 
bir fırsat olarak görüldüğünü ve bunun da yerel özel sektörü ve girişimcilik ortamını canlandırabileceğini 
göstermiştir. Sn. Borriello, HMLN üyeleri için özel sektör ile birlikte çalışmanın Yerel Ekonomik 
Kalkınmalarını (YEK) iyileştirmek için hem bir ihtiyaç hem de büyük bir güçlük olduğunu yerinden edilme 
krizi bağlamında bildirmiştir. Buna göre, anketler göstermiştir ki, özel sektör katılımı artan yerel özel 
yatırım ihtiyacı ile ve COVID-19 krizi bağlamında bir öncelik olarak kalması gerektiği farklı 
değerlendirmelerle gösterilmiş olan, yerel otoritelerin temsilcileri için öncelikli bir eğitim ihtiyacı ile 
bağlantılı olarak kilit bir kaldıraçtır. Son olarak, Sn. Borriello, kapsayıcı ve yeterli bilgiye dayalı YEK 
stratejilerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak, yıllar boyunca CMI tarafından toplanan beş ana tavsiyeyi 
açıklamıştır. Ayrıca, rekabet üstünlüklerinden yararlanmak için işgücünün yerel olarak 
değerlendirilmesinin önemini belirterek, belediyenin mali sorunlarını çözmek ve tüm belediye 
eylemlerinde sosyal uyumu ana akımlaştırmak için girişimciliği ve özel sektör ile birlikte çalışmayı teşvik 
etmenin önemini vurgulamıştır. İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanmış raporu bu sayfadan 
indirebilirsiniz, ve sunum da burada yer almaktadır.  

Ürdün'ün Sahab Belediyesi'nden Fon Toplama Birimi Başkanı Ali Assaf ve Yerel Kalkınma Birimi Başkanı 
Haneen Hassouneh, Sahab'ın Covid-19 krizi ile baş etmede uyguladığı müdahaleleri paylaşmıştır ve 
belediyenin yerel özel sektör aktörleriyle ortaklığına dair örnekler sunmuştur. Sn. Assaf, Sahab 
Belediyesi'nin COVID-19'u önleme yöntemleri içinde, kamu alanlarının dezenfeksiyonu, sosyal medya 
üzerinden farkındalık artırıcı kampanyalar, hizmetlerin tüm mültecilere dağıtılmasının sağlanması ve atık 
su yönetimi gibi kamu hizmetlerinde belediyenin çalışmalarını artırması yer almıştır. Sahab Belediyesi 
özellikle personel ve ziyaretçiler arasında sosyal mesafeyi korumak için hareket sensörleri yaratmaya 
yönelik inovatif bir eyleme odaklanmıştır ve pek çoğunun kriz sırasında işlerini kaybettiğini ve bunun da 
malzemelerin kızıl haç ve diğer kuruluşlar ile birlikte dağıtılması gibi, yoksulluk sorununu işbirlikçi 
eylemlerle ele almanın önemini artırdığını bildirmiştir. Bayan Hassouneh, Sahab Belediyesi'nin COVID-19 
krizi öncesinde özel sektör ile nasıl birkaç ortaklık kurduğunu gösterdi. Dünya Bankası ve Sahab Belediyesi 
Fonu tarafından finanse edilerek bir yerel alışveriş merkezi inşa edildi: inşaattan sonra, kompleks 
yatırımcılar için açıldı ve yerel istihdamı canlandırmak için koşullara dayalı olarak kiralandı. Bu koşullar 
arasında, sadece bölge halkından insanları istihdam etmek, çalışanları Sahab Belediyesi ile işbirliği halinde 
seçmek vardı. Bayan Hassouneh ayrıca kamu-özel ortaklığına ikinci bir örnek bildirdi. Bu, bir İtalyan moda 
şirketi olan TDh ve entegre dikiş makineleri sağlayan dört üretim hattı sunan USAID'den hibe alınarak 
Suriye'li ve Ürdün'lü kadınların eğitimi sayesinde kurulan bir dikiş fabrikasıdır. Sanayi bölgesinde yer alan 
fabrika belediye tarafından kiralandı ve belediye, kendisi adına fabrikayı yönetmesi, personeli eğitmesi ve 
müşteriler araması için sanayi bölgesindeki en büyük giyim fabrikası ile bir ortaklık ve işbirliği anlaşması 
imzaladı. Bu ortaklığın sona ermesinin ardından, Sahab Belediyesi, İtalyan moda tasarımcısı ile bir anlaşma 
imzaladı ve  İtalya'nın Milano şehri ile eşleştirme projesinin bir parçası olarak eğitimin ardından özel 
markayı piyasaya tanıttı. Ürdün'ün Sahab Belediyesi sunumu burada mevcuttur.  
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Filistin, Yatta Belediyesi Planlama Departmanı Başkanı Iyad Hammad Yatta'nın kamu ticareti ve ekonomi 
için nasıl önemli bir merkez olduğunu, özel sektörde, tarım ve kamu sektöründe çalışan %70 civarı kişiden 
oluşan bir işgücüne sahip olduğunu açıklamıştır. Hammad, belediye bütçesinin uluslararası bağışlara 
dayandığı için ve sürekli fonlamaya izin vermediği için özel sektörü çekme konusunda engelle karşılaştığını 
belirtmiştir. Güçlüklere rağmen, Sn. Hammad ayrıca, belediyenin yatırım iklimini iyileştirmeye, özel sektör 
aktörlerinin şikayetlerini iletmelerini bilgi talebinde bulunabilmeleri için en iyi uygulamaların ve 
mekanizmanın kullanılmasını sağlamaya ve şeffaflığı ve hesap verilebilirliği kurumsallaştırmak  ve özel 
sektörden güveni artırmak için yatırımcılar için hem online hem de yerel radyo üzerinden bilgi sunmaya 
çalışarak önemli bir rol oynadığını bildirmiştir. Sn. Hammad, özel sektörün önemi hakkında tüm düzeylerde 
farkındalık getirme ve hedefe yönelik ekonomik kalkınma planlarını geliştirerek yatırımları teşvik etme 
ihtiyacının altını çizmiştir. Sn. Hammad COVID-19 krizinin proje uygulamasını geciktirdiğini, mevcut 
arazilere erişim ve altyapı yetersizliği, yerel işgücü hakkında veri ve istatistik yetersizliği üzerine bir de 
bütçe kısıtlamaları getirdiğini ve bunun da özel sektör ile projeler yaratmayı daha da zorlaştırdığını 
belirterek konuşmasını tamamlamıştır.  

Türkiye, Sultangazi Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Belediyesinin 
COVID-19 küresel pandemisi bağlamında farklı arka planlardan seksen üç bin civarı mülteciye ev sahipliği 
yapma deneyimini paylaşmıştır. Bayan  Öztürkmen, mültecilerin varlığının belediye altyapıları ve sosyal 
hizmetleri üzerinde baskı yarattığını, zira pek çok ailenin yardım, gıda ve giysi malzemelerine bel 
bağladığını ve durumun etkili çözümler sunmak üzere diğer kurumlarla koordineli çaba gerektirdiğini ifade 
etmiştir. Mülteciler, yasal ve psiko-sosyal destek için WALD ve UNHCR gibi kuruluşlardan mülteciler için 
destek masası sunulması konusunda yardım talep edilebileceğini belirtti. Bayan Öztürkmen Belediyenin 
pandemi öncesinde, sırasında ve sonrasında özel sektör ile ortaklık yaptığını bildirdi. Pandemi öncesinde, 
belediye mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak, entegrasyonlarını desteklemek, mültecilerin kayıt dışı işgücü 
piyasasına katılımı ana sorununu ele almak için kamu kurumları ile işbirliği içinde çalışmıştır. Mültecilerin 
kayıt dışı çalışmalarının onların sosyal güvenlik ve haklarını ve COVID-19 pandemisi sorasında çalışma 
planlarını kısıtladığını belirtmiştir. Bayan Öztürkmen Türk vatandaşları ve mülteciler için kariyer destek 
fırsatlarını desteklemenin önemini vurgulamıştır ve 124 mültecinin iş bulduğu, işverenleri iş arayanlar ile 
eşleştirmek için Belediye tarafından kurulan bir kariyer merkezinin örneğini vermiştir. Merkez ayrıca, kamu 
eğitim kurumları ve istihdam kuruluşları tarafından sağlanan sertifikalı kurslar ve beceri eğitimleri 
içermektedir ve 400 mültecinin işe yerleştirilmesine yardımcı olmuştur. Son olarak, Sn. Öztürkmen 
pandemi sırasında haraket kısıtlamaları ve tecrit tedbirlerinin çeşitli ekonomik sorunlar yarattığını ve bu 
sorunların işverenleri kriz boyunca işçi çıkarmaktan alıkoyan ve çalışanlara destek sunan Türkiye Hükümeti 
tarafından hafifletildiğini bildirdi. Bununla birlikte, mültecilerin hala genel olarak genç yaşları ve kamu 
hizmetlerine erişim sıkıntıları göz önünde bulundurulduğunda, hala daha fazla güçlükle karşılaştığını 
bildirdi.  

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Kıdemli Özel Sektör Uzmanı Selma Rasavac "Özel Sektör & Mülteciler —
Ölçeklendirme Yolları" başlıklı IFC çalışmasından bulgular sunmuştur. Bu çalışmasında, katılımcıların büyük 
çoğunluğu mültecileri desteklemeye ilgi göstermiştir ve gelecek yıllarda katılımlarını sürdürmek ve 
derinleştirmeyi beklediklerini bildirmiştir. Bu bulgulara dayanarak, Bayan Rasavac, bu katılımın nasıl teşvik 
edilmesi gerektiğini, zira özel sektörün yerel halk ve mülteciler için iş fırsatları sunmak için iyi bir konumda 



 
 
 

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı - Online Eğitim Çalıştay serisi 
"Ev Sahibi Topluluklarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama" 
 

 

olduğunu belirtmiştir. IFC çalışması ayrıca, mültecilerin yaşamlarında etki oluşturmanın özel sektör 
aktörleri açısından mali kazanç elde etmekten çok daha üstün görüldüğünü göstermiştir. Özel sektör 
katılımını daha da artırmanın yolları insani kuruluşlarla imkanların paylaşılması, örneğin, insani yardıma, 
eğitime ve mali hizmetlere erişim sağlamak için teknik uzmanlık; mali hizmetlerin genişletilmesi ve iş 
modellerinin mültecileri içerecek şekilde uyarlanması; mültecilere iş eğitimleri ve girişimcilik desteği 
sağlanması; mültecilerin değer zincirlerine entegre edilmesi; örneğin, mülteciler ile çalışan şirketlere 
işlerin alt yüklenici olarak yaptırılması; mülteci nüfuslara uygun ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması olarak 
sıralanabilir. Bayan Rasavac özel sektörün hedefine ulaşmasını sağlamak için ihtiyaç temelli, esnek 
finansmana ve ayrıca yerel bağlam, yararlanıcılar ve bölgedeki diğer özel sektör faaliyetleri hakkında 
doğru, güncel veri ve bilgi ihtiyacına vurgu yapmıştır. İş verilebilirliği artırmaya yönelik çözümler üretmek 
için önemli piyasa potansiyelinin gösterilmesi ve güvenilirlik tesis edilmesi ve engelleri daha da 
kolaylaştırmak için diğer özel sektör paydaşları ile diyalog oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Bayan 
Rasavac Ürdün'deki vaka çalışmalarından biri olan Luminus Eğitim merkezini örnek göstermiştir. Bu Eğitim 
merkezi, mültecilere yarı eğitim üretimde programlar sunarak onların iş verilebilirliğini artırmak için 
eğitimler sunmuştur. Bu amaçla, eğitimdeyken mültecilerin karşılaştığı güçlükleri, yaşam maliyetleri ve 
diğer sorunlarını analiz etmiştir ve bu maliyetleri, kampüste yaşayan mülteciler için üniversite kampüsüne 
ulaşım bedelini karşılamak için cep harçlığı vermiştir. Son olarak, Bayan Rasavac IFC raporundan ve mevcut 
özel sektör deneyimlerinden öğrenilen ana derslerin özel sektörün yerel durumları, mevcut işleri, gereken 
becerileri anlaması ve böylece, ihtiyaçlara uygun eğitim programları oluşturup, yerel güçlüklere yanıt 
verebilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını tamamlamıştır. IFC'nin sunumu burada mevcuttur.  

UNHCR Şehirler ve Ortaklık Koordinatörü Claire Roberts Lamont, UNCHR'ın hükümetleri COVID-19 
müdahalelerinde desteklemek için nasıl çalıştığını, küresel bir acil durum çağrısı yaptıklarını ve 
gerektiğinde hükümetlerin çalışmasını tamamladıklarını açıklamıştır ve UNHCR'ın savunuculuk 
çalışmasının temel özelliğinin herkesin sağlık hizmetlerine erişebilmesinin ve doğru bilgiler elde 
edebilmesinin sağlanması ve sığınma haklarının korunmasının önemini ana akıma yaymak olduğunu ifade 
etmiştir. Bayan Lamont, mülteciler genellikle kalabalık alanlarda yaşadığı için, kendi dillerinde bilgiden 
yoksun oldukları için ve tecrit tedbirleri ve azalan hareketlilik sonrasında işlerini kaybetmeye karşı daha 
savunmasız oldukları için mültecilerin savunmasızlığının daha da arttığını bildirmiştir. Bayan Lamont 
belediye başkanlarının yol gösterme, nüfusların, kültürel farklılıkların ve dil engellerinin karmaşıklığını 
anlama, bilgi eksikliğini ele alma ve hizmet altyapısını iyileştirme konusunda belediyelerin  nasıl benzersiz 
bir konumda olduğunu ifade etmiştir. Dünya genelinden bazı mülteci hikayeleri sunmadan önce, Bayan 
Lamont çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan şehirlerin acil durum üstüne acil durum ile uğraştığını ve 
ilave desteğe ihtiyaç duyduğunu, ancak nüfusları virüslerden koruma tedbirlerinin sığınma hakkını ortadan 
kaldırmaması gerektiğini ve mültecilerin krizler sırasında katkıda bulunmasını ve yardımcı olmasını 
sağlamak için mültecilerin vasıflarının/kalifikasyonlarının tanınması gerektiğini, örneğin, sağlık çalışanları 
ve doktorlar olarak temel hizmetleri sağlama becerilerini kullanabileceklerini ve hijyen tedbirlerine 
yardımcı olup, toparlanma için hizmetlerin uygulanmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etmiştir. 
UNHCR'nin sunumu burada mevcuttur.  

Dünya Bankası Özel Sektör Kalkınma Danışmanı Yara Asad Mülteci Yatırımı & Eşleştirme Platformu'nu 
(RIMP) tanıtmıştır. Bu Platform, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yardımcı olarak daha müreffeh ve 
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bütünleşmiş topluluklar inşa etmeyi ve mülteciler ve ev sahibi topluluklar için iş fırsatlarını artırmayı 
hedefleyen, 2018 yılında başlatılmış bir Dünya Bankası projesidir. Platform, hedefe yönelik finansman, 
teknik yardım, iş fırsatları sağlamak ve mültecilerin yoğun sayıda olduğu ülkelerde destekleyici bir politika 
ortamı yaratmak için özel sektör şirketleri, yatırımcılar, hayırseverler ve kalkınma aktörlerinden oluşan bir 
koalisyonu bir araya getirmektedir ve 51 işletme işlemlerine destek sağlamıştır. Bayan Asad, COVID-19 
krizinin zorunlu olmayan operasyonların kapatılması, ihracat ve hareket kısıtlamaları, üretimin, mali 
faaliyetlerin ve ürünlere erişimin sınırlanması nedeniyle Ürdün'deki özel sektör ile ilgili tedbirleri 
etkilediğini açıklamıştır. Sonrasında, RIMP ekibi tarafından farklı sektörlerde Ürdünlülere ve mültecilere 
ait 25 işletme ile Nisan 2020'de gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen sonuçları paylaşmıştır. Analiz, 
özel sektör ile işbirliği yapmak, mevcut envanteri ve üretim kapasitesini anlamak, ekonomik sektörleri 
yeniden açarken değer zincirinin tümünü göz önünde bulundurmak gibi ekonomik savunmasızlığı ve 
tahmin edilemezliği azaltmak için karşılanması gereken bazı politika ihtiyaçlarına işaret etmiştir. Son 
olarak, analiz göstermiştir ki; genel piyasa dinamikleri değişmektedir ve piyasa dinamikleri hakkındaki uzun 
vadeli planlama göz önünde bulundurularak COVID-19 sonrasında keşfedilecek yeni potansiyel bölgesel 
ihracat fırsatları olacaktır. Anket ayrıca, şimdilerde işletmelerin cinsiyet, ulusal kimlik ve göçmenlik 
statüsünden ziyade, fiziksel yakınlığa dayalı istihdam tercihlerinde değişiklik yaşadığını ve işgücü ile ilgili 
olarak şimdi daha esnek görüşlere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, yerelden hangi 
ürünlerin temin edilebileceği, hangi sektörlerin teşvik edilebileceği, şehrin işgücü, ham madde, akademiye 
yakınlık, araştırma ve geliştirme, su arzı, arazı mevcudiyeti, v.s. açısından en önemli avantajlarının neler 
olduğunu göz önünde bulundurarak belediyeler yerelden kaynak bulma yönündeki artan talep üzerine 
daha fazla rol oynamalıdır. Dünya Bankası sunumu burada mevcuttur.  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – İstihdam için Ticaret Projesi, Bileşen 
Yöneticisi Lara Abu-Salim, Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından başlatılan ve 
Hollanda ve Birleşik Krallık kalkınma ajansı (DFID) tarafından ortak finanse edilen İstihdam için Ticaret 
Projesi (T4E) ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ürdün tarafından uygulanan proje 2017-2018 Suriye Krizine yanıt 
olarak Bölgesel Mülteci ve Direnç Planının (3RP) bir parçasıdır ve yerinden edilme, mültecileri yeniden 
entegre etme ve kalkınmayı teşvik etmek için tasarlanmıştır. Faaliyetleri arasında olumlu bir ticaret 
ortamını şekillendirmek için özel sektör katılımının güçlendirilmesi, talebe dayalı ticaret hizmetlerinin 
varlığının ve kalitesinin iyileştirilmesi, ticaret prosedürlerinin sadeleştirilmesi yoluyla sınırlar ötesi ticaretin 
kolaylaştırılması, ticaret ile ilgili endüstrilerde ve sektörlerde işgücünün tespit edilmesi, işe alınması ve işte 
tutulmasını desteklemek yer almaktadır. Bayan Abu-Salim akademik eğitim almış Ürdünlüler için uygun iş 
bulmakta güçlük yaratan işgücü yanlış eşleşmesi dahil olmak üzere istihdam sektöründeki en büyük 
güçlükleri ve profesyonel olarak vasıflı ve yarı vasıflı işçilerin eksikliğini bildirmiştir. Düzenleyici çerçevenin 
de bir engel teşkil ettiğini, zira mevcut politikaların ve düzenlemelerin sürdürülebilir büyüme yaratmak 
için işe yarar olmadığını belirtmiştir. Son olarak, mülteci krizi Ürdün'deki halihazırda yüksek olan işsizlik 
oranını artırmıştır. Proje Ürdünlü ve Suriyeli mültecileri uygun işler ile ilişkilendirmek için yenilikçi bir 
gerçek zamanlı iş eşleştirme sistemi ve vaka yönetimi araçları sunarak, istihdam hizmetleri sağlayan yerel 
işletmelerin kapasitesini geliştirerek ve işgücünün ulaşım sorunlarını ele alan hareketliliğe duyarlı istihdam 
hizmetleriyle bu sorunları aşmayı amaçlıyor. GIZ'nin sunumu burada mevcuttur.  
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CMI Kentsel Kalkınma Danışmanı Gilda Borriello, katılımcı yerel otoriteler arasında geçen açık sohbet 
tartışmalarının sonuçlarını sunmuştur. Katılımcılar özel sektörü desteklemek ve özel sektör ile ortaklık 
kurmak için bir dizi olası yolları tespit etmiştir. Bunlar arasında, idari prosedürlerin kolaylaştırılması, 
belediye - özel sektör ortaklığı ve ekonomik planlama konusunda belediye personeli için kapasite artırma, 
altyapıyı ve mali hizmetleri iyileştirerek özel sektör aktörlerini doğrudan desteklemek, güncel yerel 
istatistikler ve veri tabanı üzerinde daha sıkı çalışmak, tüm yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği 
arayışı içinde olmak sayılabilir. Katılımcılar ayrıca, özellikle Ürdün ve Filistin'de külfetli olan ve açık olmayan 
yerel otoritelerle ilgili özel sektör ortaklığı için yasal çerçeveyi reform etme ihtiyacına işaret etmiştir. 
Sohbet görüşmesinin ayrıntılı bir özeti aşağıdaki ekte sunulmuştur. 

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), Kıdemli Ortaklık Uzmanı Guilia Marchesini krizlerle karşılaşıldığında 
bilgi paylaşımının kilit önem taşıdığını vurgulayarak çalıştay serisini kapatmıştır. CMI'ın özel durumlara 
rağmen bir eğitim çalıştayı serisi sunabilmiş olmaktan ve Ağ tarafından dile getirilen öğrenim ihtiyaçlarını 
ele alabilmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bayan Marchesini, CMI'ın kendi bilgi paylaşım ve 
ağ kurma (networking) yaklaşımının, Dünya Bankası gibi diğer kuruluşlar tarafından sağlanan finansman 
imkanlarını ve paketleri tamamlayabileceğinin bilincinde olarak, yerel otoriteleri desteklemeye ve 
programını güçlendirmeye devam edeceğine dair güvence vermiştir. Serinin üç etkinliğinde konuşan pek 
çok belediye temsilcisinin proaktifliiğini ve inovasyonunu hoş karşılamıştır ve yerinden edilmiş nüfusların 
varlığının HMLN üyeleri tarafından kabul edildiği gibi nasıl yeni fırsatlar getirdiğini yinelemiştir: mültecilere 
ait işletmelerin artması, işgücü piyasasında yeni mevcut beceriler, yerel otoritelerin stratejilerini ve 
süreçlerini gözden geçirmesi için fırsatlar. Bayan Marchesini özellikle yeni özel sektör ihtiyaçları 
bakımından COVID-19 krizinden öğrenilen olumlu bakış açısını, gelecek yıllarda mültecilerle ilgili 
yatırımlara katılımlarını derinleştirme beklentilerini ve firmaların faaliyetlerinin mültecilerin yaşamları 
üzerindeki etkileri ile motive olduklarını belirtmiştir. Piyasa dinamiklerinin COVID-19 krizi ile birlikte 
değişmekte olduğunu hatırlatmıştır ve bu krizden sonra yeni potansiyel bölgesel ihracat fırsatlarını ve 
yerelden kaynak bulma talebindeki artışı hesaba katmamız gerektiğini belirtmiştir. Son olarak, nüfuslarını 
ve yerel bağlamlarını en iyi kendileri bilen yerel otoritelerin bu fırsatları tanımada ve uygulamada büyük 
rolü olduğunu yinelemiştir. Bayan Marchesini, CMI'ın bu etkinliklerin sonucunu dikkate alıp analiz 
edeceğini, Ağ'a danışacağını ve eğitim ve teknik eğitim gibi olası yeni konular dahil olmak üzere belediyeler 
ve yerel otoriteleri desteklemek için bir sonrası adımları önereceğini duyurarak online eğitim serisini sona 
erdirmiştir. CMI ihtiyaçlarını anlamak ve öğrenim müdahalelerini planlamak için ev sahibi belediyelere 
ulaşmaya devam edecektir ve aynı zamanda belediyeler ve kalkınma ortakları arasındaki resmi ve gayri 
resmi fikir alışverişleri için platform sunmaya devam edecektir. 

 

Ek: Canlı oylamanın, etkileşimli görüşmenin ve katılımcı belediyelerden gelen çözüm 
önerilerinin ayrıntılı özeti 
Katılımcılardan soruyu cevaplamaları istenmiştir: "Yerel otoriteniz özel sektörü desteklemek ve özel 
sektör ile ortaklık yapmak için ne tür bir adım atabilir?" Cevapları ve önerileri şu eylemler listesinde 
özetlenebilir:  
• İdari imkanlar:  
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o Prosedürler: özel sektör için prosedürleri kolaylaştırmak (örn., çalışma izinleri ve iş izinleri, 
elektronik iş kayıtları) 

o Vergilendirme: COVID-19 veya gelecek krizler boyunca vergi yükünün hafifletilmesi 
• Ulusal yasaların ve mevzuatların uyarlanması: Özellikle Ürdün ve Filistin belediyelerinde belediyenin 

bazı belediye hizmetlerini özelleştirmesi ve yerel özel sektörle ortaklık kurması için belediyenin 
işlevinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bunun için, özel sektörle ortaklık kurmak için merkezi 
düzeyde gereken onayı kolaylaştırmak için belediyelere yönelik yasal çerçevenin ve ortaklık 
kanunlarının esnetilmesi gerekir.  

• Belediye personeli için kapasite geliştirme: sözleşme türleri, belediye ortaklıkları için prosedürler, 
mevzuat, projelerin ekonomik fizibilitesinin nasıl çalışılabileceği, ekonomik planlama beceleri 

• Özel sektöre doğrudan destek: uygun altyapı sağlanması (özellikle dijital altyapı), finansal hizmetler 
ve yatırımcılara garantiler, işletmeler için belediye tesisleri sunulması (binalar, pazarlar v.s.), ortak 
mülteci-yerel projeleri için iş kuluçka merkezleri  

• İstatistik ve veri tabanları: daha iyi yatırımlar için (şehir pazarlaması, markalama - yerel girişimcilerin 
başarı hikayelerinin yayınlanması), potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek için piyasa ve fizibilite 
çalışmaları yürütmek 

• İşbirliği:  
o Planlama için: yerel ihtiyaçları tespit etmek ve yatırım haritaları geliştirmek için tüm 

paydaşlarla toplanmak 
o Hedefe yönelik eğitim için: merkezi hükümet (istihdam ve eğitim bakanlıkları), özel kuruluşlar 

ve Uluslararası STK'lar ile ile işbirliği halinde iş garantili beceriler ve dil kursları açmak. 
• Güvenlik durumunu iyileştirmek, özellikle Iraklı belediyeler için 
• Eğitim: yerel eğitimi iyileştirmek, becerileri geliştirmek ve kapsayıcı iş modelleri yaratmak için özel 

sektörü kullanmak  
 
 

 

 

 


