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Zanaat Odaklı
Tasarım Yoluyla

Sürdürülebİlİr
Anadolu

Sürdürülebilir Moda ile ilgili çalışmalarıyla tanınan tasarımcı ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz ve eski öğrencisi Beykent Üniversitesi

öğretim üyesi Duygu Atalay’ın yaptıkları bir araştırma, Bloomsbury Visual Arts
yayınlarından çıkan “Global Perspectives on Sustainable Fashion” (Sürdürülebilir

Modaya Küresel Bakış Açıları) adlı kitapta yer aldı.
 

Editörlüğünü Alison Gwilt, Alice Payne ve Evelise Anicet Rüthschilling'in yaptığı kitap,
farklı kültür ve coğrafyalarda sürdürülebilir modanın gelişimini ele alması açısından

rehber niteliğinde. 
 

Kitapta yer alan, Kipöz ve Atalay’ın hazırladığı “Sustainable Anatolia: Craft-Centered
Design” (Sürdürülebilir Anadolu: Zanaat Odaklı Tasarım) adlı bölümde Türk modası,

sürdürülebilirlik perspektifinde ilk kez ele alınıyor. Yazarlar Türkiye’nin kültürel,
tarihsel ve fiziksel coğrafyası Anadolu’da sürdürülebilirlik felsefesinin gelişimini

zanaat odaklı bir tasarım anlayışı üzerinden inceliyor.
 

 Kipöz ve Atalay, makalelerinde şöyle diyor: “Yerel zanaatların yeniden değerini
anlayan Türk tasarımcılar, Avrupa merkezli, standartlaşmış, küresel moda tasarımı

çalışmalarına meydan okuyor. Nicelik yerine niteliğin, tek kültürlülük yerine çeşitliliğin,
yerel malzeme ve zanaatların kullanımının gerekliliğini ve daha adil bir üretim süreci

oluşturmak için yerel uzmanlara istihdam sağlamanın önemini vurgulamaya
başladılar.”

 
Bu çerçevede GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma

Programı (UNDP) tarafından yürütülen kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar
kapsamında tasarımcı Hatice Gökçe tarafından geliştirilen Argande markası da bir

sosyal sürdürülebilirlik modeli olarak ele alınıyor.
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DERSİMİZ
TÜRKÇE,
DERSİMİZ
UMUT! 
UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat,
Türkçe öğrenen Suriyelilerle buluştu
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Fotoğraflar :  Levent  Kulu
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Aralarında Türkiye’ye yeni gelmiş olanlar da var, yıllardır burada
yaşamalarına rağmen farklı sorumlulukları nedeniyle ancak
fırsatını bulabilenler de. Onlar, yerleştikleri yeni ülkelerinde daha iyi
bir hayat umuduyla Türkçe öğrenmeye başladılar. Türkiye'de
yaşayan Suriyeliler için dil eğitimi son derece büyük önem taşıyor.
Okumaya, yazmaya, çalışmaya, topluma karışmaya, her şeyden
önemlisi iletişim kurmaya yani var olmaya açılan kapının anahtarı. 
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Bu büyük ihtiyacı karşılamak için harekete geçen Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP), Avrupa Birliği (AB)

tarafından finanse edilen “Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de
Dayanıklılık Projesi” (TDP) kapsamında, Türkiye’de yaşayan Geçici

Koruma altındaki yetişkin Suriyelilere 25 Mart’ta Türkçe dil
eğitimleri verilmeye başlandı. On ildeki 53 Halk Eğitimi

Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerle toplam 52.000 yetişkin
Suriyeli, Türkçe öğrenecek.



İşte bu eğitimlerin verildiği 53 merkezden
biri olan İstanbul Zeytinburnu Halk Eğitimi
Merkezi’ndeki kursiyerler, 11 Nisan Perşembe
günü hoş bir sürpriz yaşadı. UNDP Türkiye İyi
Niyet Elçisi Mert Fırat, onları ziyaret ederek
Türkçe derslerine konuk oldu.
 
Sabahın erken saatlerinde Zeytinburnu’nda
buluşan Mert Fırat ve UNDP Türkiye ekibi için
heyecanlı bir gün başlıyordu. Ekip, ilk olarak
sosyal medyada paylaşmak üzere kısa bir
video çekimi gerçekleştirdi ve ardından da
Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi’nin
öğretmenlerinden Seden Çetin’le buluşarak
merkeze doğru yürüdü.
 
O sırada merkezdeki Suriyeli kursiyerler de
heyecanla Mert Fırat’ın gelişini bekliyorlardı.
Özellikle yakın arkadaşlar Şirin ve Dilan, onu
çok sevdiklerini söyleyerek
sabırsızlanmışlardı. Mert Fırat ve UNDP
Türkiye ekibi, nihayet Zeytinburnu Halk
Eğitim Merkezi’ne geldi ve Müdür Orhan
Ayyıldız onları misafir etti.
 
Heyecanlı kursiyerleri daha fazla
bekletmeden, eğitmen Betül Özkan’ın verdiği
derse konuk olan Mert Fırat'ı Suriyeliler
sevinçle karşıladı.
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Dersin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat,
zamirleri anlattı, farklı mesleklerden ve

ülkelerden bahsetti, kendi hayatından örnekler
verdi. Kursiyerlere tek tek sorular sorarak onlarla

sohbet etti.
 

Suriyelilere şimdiye kadar yaşadıkları
deneyimleri, Türkçe bilmedikleri için

karşılaştıkları sorunları ve neden Türkçe
öğrenmek istediklerini soran Fırat, bu eğitimin
desteğiyle ulaşmak istedikleri hayalleri dinledi.

Kimi iş bulmak, kimi eğitimine devam etmek ama
hepsi mutlaka topluma karışmak istediğini ifade

etti.
 

Suriyeli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve
güçlenmesi için Türkçe öğrenmesinin önemine
değinen Mert Fırat, “Suriyeli bireylerin ev sahibi

toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi
hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük

engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok
kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum.”
dedi ve bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini

belirtti.
Suriyeli kursiyerler de Mert Fırat ile buluşmanın

unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek bu
ziyaretin kendilerine Türkçe öğrenmek için daha

fazla güç ve motivasyon verdiğini söyledi.
 

Kursiyerlerin çocuklarıyla da sohbet eden Mert
Fırat, herkesle bol bol hatıra fotoğrafı

çektirdikten sonra vedalaştı.
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“Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık
Projesi” (TDP) kapsamında yürütülen Yetişkinler için
Türkçe Dil Eğitimleri
 
Dil eğitiminin, yeni bir ülkede yepyeni bir hayat kuran mülteciler
için önemi büyük. Sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata
katılımları önündeki en büyük engellerden biri dil bariyeri olan
mülteciler için bu fırsat, eğitime ve iş gücü piyasasına erişim,
kendi kendine yeterlilik, özgüven ve umut demek.
 
 



11

TDP’nin “Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Bileşeni”, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş

birliğiyle yürütülüyor. Projenin tüm finansmanı Avrupa Birliği tarafından
sağlanıyor.

 
Eğitimler, Türkiye’nin 10 ilindeki 53 Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenleniyor.

Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve
Şanlıurfa'daki Suriyeliler eğitimlerden faydalanabilecek. İstanbul’da ise

eğitimler, 11 ilçede veriliyor. Bu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar,
Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sultanbeyli,

Ümraniye ve Zeytinburnu.
 

Türkiye çapında eğitimlere katılanların yüzde 50’sinin kadın olması ve
böylelikle Suriyeli kadınların güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Suriyeli bireylere ders veren 283 Usta Eğitmenin yüzde 68’i de kadınlardan
oluşuyor.
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2019 Gönüllülük Yılının
tanıtımı yapıldı

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Türkiye Ofisi ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı ev sahipliğinde 7 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Dünya

Gönüllüler Günü: 2018 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu Türkiye
Lansmanında, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından 2019

yılı “Gönüllülük Yılı” olarak ilan edilmişti.
 

22 Mart 2019 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen
“2019 Gönüllülük Yılı” tanıtım toplantısında ise bu kez “Spor, Kültür-Turizm,

Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler” başlıklarında
uygulanacak gönüllülük stratejileri açıklandı ve yürütülen çalışmalar hakkında

bilgi verildi.
 

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) üyeleri başta olmak üzere sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri

Programı Türkiye Ofisi, bu tanıtım toplantısında buluştu.  
 

Toplantıda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı
tarafından hazırlanan “2018 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu” verilerine

sıklıkla yer veren Bakan Kasapoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının
gerçekleşmesinde gönüllülerin yerinin önemine vurgu yaptı. Gönüllülüğü

kurumsallaştırmak için uygulanacak stratejinin 6 temel noktasını ise, Türkiye’de
gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi; teknolojinin daha etkin kullanımı; daha

etkili düzenleme ve risk yönetimi; gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve
eğitimin artırılması; kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi; gönüllülüğün

tanınması ve değerlendirilmesi olarak belirtti. 
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Suriye’de dokuzuncu yılına giren çatışmanın etkisiyle yaşanan demografik,
sosyolojik ve ekonomik etkilerin kazanıma dönüşmesi için yapılan çalışmalar
hızlanıyor. Alman Kalkınma Bankası finansmanında ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
ana ortaklığında yürütülen “İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi” kapsamında
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, İŞKUR Genel Müdürlüğü ve İl
Müdürlüklerinden temsilciler, 25-29 Mart tarihleri arasında Almanya’ya bir çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. 

Dİjİtalleşme sayesİnde daha çok
kİşİ İçİn daha fazla ve uygun İş
yaratmak mümkün!

Federal İstihdam Kurumu ve Federal Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın istihdam
politikaları ve dijital hizmetleri öncelikli olmak
üzere tüm hizmetlerini incelemek ve
kurumlar arasındaki bilgi alışverişi ve

işbirliğini sağlamak üzere düzenlenen çalışma
ziyareti, İŞKUR’un güçlendirilmiş dijital
hizmetlerle, istihdam ve sürdürülebilir geçim
kaynakları yaratmasına destek sağlamayı
hedefledi.
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İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin
Kaya, İŞKUR Hatay İl Müdürlüğü Şube Müdürü
Bülent Öner, İŞKUR Kilis İl Müdürlüğü Şube
Müdürü Osman Gezer ve Genel Müdürlüğün
ilgili departmanlarından 9 personel, Nürnberg,
Frankfurt ve Berlin şehirlerine
gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, Almanya
Federal İstihdam Kurumu ve Araştırma
Enstitüsü, Federal Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı, PwC Deneyim Merkezi, Alman
Kalkınma Bankası, Alman Sendikalar
Konfederasyonu, Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği temsilcileri ile örnek oluşturabilecek
uygulamalar üzerine görüştü, bilgi ve deneyim
alışverişinde bulundu. Böylece İŞKUR’un
kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi yönünde
Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının aktif iş
gücü piyasasına daha hızlı ve uygun şekilde
dahil edilmesi için örnek uygulamaların
değerlendirmesinin yapıldığı bir çalışma
ziyareti gerçekleştirildi.
 
Aktif İş Gücü Piyasasına uygun geliştirilecek
dinamik mekanizmalardan 4500 Suriyeli ve
4500 ev sahibi topluluk üyesi yararlanacak
 
Çalışma ziyaretinde İŞKUR’un Türkiye’deki
istihdam hizmet sunum araçlarını
güçlendirecek örnek veriler incelendi. Göç
politikaları geliştirme yönünde deneyim sahibi
olan Federal İstihdam Kurumu Almanya’daki
kamu kurumlarının hizmetlerinin dijitalleşme
anlamında ne gibi adımlar attığına ilişkin
örnekler verdi. Suriye krizinin sonuçlarına
karşılık geliştirilen istihdam politikaları ve
hizmetleri bağlamında, hem Suriyelileri hem

de ev sahibi toplulukları kapsayan, niceliksel
ve niteliksel artış yönünde nasıl bir model
olabileceği üzerinde fikirler paylaşıldı.
 
Bireylerin ve toplulukların yanı sıra kurumların
da kapasitesini geliştirmeyi ve dayanıklılıklarını
arttırmayı hedefleyen UNDP Türkiye Ülke Ofisi
Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık
Programı’nın bir parçası olan İstihdam ve
Beceri Geliştirme Projesi, istihdam
olanaklarının geliştirilmesinde kilit kurum olan
İŞKUR’a aktif işgücü piyasası politikalarının
uygulanması için destek sağlıyor. Böylece
Suriyeli nüfusun en yoğun yaşadığı İstanbul,
Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde
artan dinamik hizmet talebine yanıt vermede
destek mekanizmaları geliştirilecek.
Dijitalleşen hizmetlerle 4 bin 500 Suriyeli ve 4
bin 500 ev sahibi topluluk üyesi, İŞKUR’un
iyileştirilen istihdam hizmetlerinden
yararlanarak İŞKUR sistemine kaydedilecek ve
kendilerine danışmanlık hizmeti sağlanacak.
Projede söz konusu illerde Suriyelilerin ve Türk
vatandaşlarının aktif işgücüne katılması ve
istihdam olanaklarının geliştirilmesi için
İŞKUR’un hem fiziksel hem de bilgi işlem
altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
 
Proje kapsamında İŞKUR’un istihdam
hizmetleri ihtiyaçlarına uygun olarak kurumsal
kapasite ve dijital hizmet sunumu
olanaklarının geliştirilmesi için yapılacak
çalışmalar 2020 yılı ortasına kadar
uygulanacak.  Ancak yaratılan örnekler, uzun
vadeli politika geliştirmede ilham kaynağı ve
katalizör olmaya devam edecek.



2019 İnsanİ Gelİşme Raporu
eşİtsİzlİklere odaklanıyor
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Yılın son çeyreğinde yayımlanacak olan rapor, 21. yüzyılı şekillendiren
farklı türlerdeki eşitsizliklerin kapsamlı bir tablosunu sunacak.

Günümüz dünyası hâlâ adil olmaktan çok uzak. Yoksul bir ülkede veya ailede
doğan bir bebeği bekleyen yaşam ve olasılıklar, daha varlıklı çocukları
bekleyenlerden tamamen farklı. Tüm toplumlarda, uzun süredir var olan eşitsizlik
türleri devam ederken, hayatın yeni alanlarında da insanlar arasında uçurumlar
açılıyor. 2019 İnsani Gelişme Raporu, eşitsizliğin insanların sağlık ve mutluluğu için
en önemli olan boyutlarına ve bunların arkasındaki nedenleri anlamaya
odaklanacak.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro
Conceição, “Pek çok insan eşitsizliğin ciddi derecede önemli olduğuna inanıyor

ancak bunun neden önemli olduğu ve bununla ilgili ne yapılması gerektiği
hakkında daha az görüş birliği var. Eşitsizliği daha iyi tanımlamak ve dünya
çapında gerçekleşen ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşümler göz önüne

alındığında eşitsizliğin nasıl değişeceğini daha iyi anlayabilmek için, ölçümlerimizi
keskinleştirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman, bu eşitsizliklerin etkili bir şekilde

üstesinden gelebilecek politikalar tasarlayabiliriz.” dedi.
 

Rapor, gelir eşitsizliklerine odaklı yaygın söylemin ötesine geçerek, sağlık, eğitim,
teknolojiye erişim, ekonomi ve iklimle ilgili şoklara maruz kalma gibi diğer

boyutlardaki eşitsizlikleri de dikkate alacak. Ortalamalara dayalı ölçümlerle
yapılamayanı yaparak, yeni veri ve metotları kullanarak eşitsizliklerin insanların

yaşamlarını nasıl etkilediğinin altını çizecek. 2030’a ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne ulaşma ve ötesiyle ilgili uzun vadeli bir bakış açısı taşıyacak.

 
Conceição, “İnsani gelişmede hem yakınsama hem de ıraksamalara tanık

oluyoruz. Örneğin, günümüzde birçok ülkede, temel eğitime erişimde insanlar
arasındaki uçurumlar kapandı. Ancak, hem erken çocukluk dönemi hem de eğitim

niteliğinde yoksul ve varlıklı ailelerin çocukları arasındaki farklar artıyor. Bu
eşitsizlikler, özellikle de iş gücü piyasasını etkileyeceği düşünülen hızlı teknolojik

değişimler düşünüldüğünde, yaşam boyu süren sonuçlar doğuracak. Bu da,
eşitsizlikler analizimizin, gelirin, ortalamaların ve bugünün ötesine neden geçmesi

gerektiğini gösteren örneklerden sadece bir tanesi.” dedi.
 

2019 raporu, yeni gelişme ölçümlerine öncülük etme konusunda insani gelişme
raporlamasının köklü tarihi ve World Inequality Lab (Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı),
LIS Cross-National Data Center in Luxembourg (Lüksemburg’daki LIS Ülkeler Arası

Veri Merkezi) gibi kurumlardaki küresel uzmanlarla kurulan yeni ortaklıklar üzerine
inşa edildi.

 
2019 İnsani Gelişme Raporu’yla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için:

http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019
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Sürdürülebİlİr Kalkınma Amaçları
İçİn etkİ artırıcı büyük adım

Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için “Etki Hızlandırıcı Pilot
Uygulama Belgesi” imzalandı.

18



İmzalanan protokol, Türkiye ile Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından insani
yardım ve tarımsal kalkınma alanlarında iş birlikleri geliştirilmesi ve Türkiye’nin

öncelikleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma alanında etki düzeyi yüksek
çalışmaların hayata geçirilmesi için zemin oluşturuyor.

 
Protokol, Türkiye ile Gates Vakfı ortaklığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde

10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen “İnsani Yardım ve Acil Durum Müdahalesi
Alanında İnovasyon” konulu çalıştayın açılış töreninde imzalandı. İnsani yardım

alanında bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bill ve Melinda Gates

Vakfı Küresel Politika Direktör Yardımcısı ve Orta Doğu Direktörü Hassan
Damluji, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Tarım ve Orman

Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, LİMAK Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun

ve çok sayıda üst düzey temsilci katıldı. 
 

Törende Türkiye ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında potansiyel iş birliği
alanlarını belirlemek ve ortaklık imkanlarını geliştirmek amacıyla yürütülen

çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için “Etki
Hızlandırıcı” projenin tamamlanan fizibilite raporu kamuoyuyla paylaşıldı ve
Dışişleri Bakanlığı ile UNDP arasında, nisan ayında başlayan pilot uygulama

safhasına ilişkin “Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesi” imzalandı. 
İmzalanan belge, Türkiye ile UNDP ortaklığında yürütülen projenin fizibilite

çalışmasına ve pilot projelerine Gates Vakfının da katılarak destek vermesi,
insani yardım alanında bilgi ve deneyim paylaşımı için ilgili kurumların

uzmanlarıyla Gates Vakfı uzmanlarının bir çalıştayda bir araya gelmesi ve
tarımsal kalkınma alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gates Vakfının işbirliği

yapması gibi konuları içeriyor. 
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Dayanıklı kurumlarla sağlanan
hİzmetler nİtelİklİ İş ve sosyal
uyumu artırıyor

Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde hem Suriyelileri hem de yerel
halkı kapsayacak sürdürülebilir istihdam kapasitelerinin geliştirilmesi
için UNDP Türkiye, kamu ve özel sektör bir araya geldi.  
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Güncel küresel gündemde yükselen hareketlilik ve adem-i merkeziyetçiliğin
etkisiyle birçok aktörün önemi giderek artıyor. Ulusal ve yerel kurumlar, göç

politikaları geliştirmede stratejik aktörler olarak yerlerini aldı. Suriye’deki
çatışmanın dokuzuncu yılına girerken, 3,6 milyon Suriyeliyi ağırlayan Türkiye’de

de yoğun Suriyeli göçünün etkilerine ilk karşılık veren kurumlardan biri İŞKUR
oldu. Bu kapsamda İŞKUR, UNDP Türkiye ve Alman Kalkınma Bankası (KfW)

desteğiyle, istihdam hizmetlerine olan talepleri karşılamak için daha dayanıklı
kurumsal hizmet altyapıları geliştirecek. 

 
KfW Alman Kalkınma Bankası finansmanıyla sürdürülen İstihdam ve Beceri

Geliştirme Projesi kapsamında PwC Türkiye istihdam alanındaki sektörel
dinamikleri göz önünde bulundurarak, daha çok kişiye, daha uygun işin

ulaştırılmasını sağlayan İŞKUR’un kurumsal ve dijital olgunluk değerlendirmesi
için teknik danışmanlık desteği verecek. PwC Türkiye, UNDP ve İŞKUR

çalışmalarının tanıtımı ise 3 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı. UNDP
Türkiye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı Yöneticisi Burçe Dündar,

Proje Yöneticisi Tuğçe Söğüt, İŞKUR temsilcileri ve PwC Türkiye yöneticilerinin
katıldığı toplantıda bir araya gelen paydaşlar, güçlü, kapsayıcı, pratik ve hedefe

yönelik uygulamalar üretmede iş birliğinin önemine vurgu yaptı. 
 

İŞKUR sistemine 9 bin kişi kaydedilecek, 7 bin kişi danışmanlık alacak  
 

Türkiye’de bulunan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için istihdam
olanakları ve geçim kaynaklarını geliştirmede destek sağlayacak olan proje ile,

istihdam hem arz, hem de talep yönünden desteklenecek. Gelişen İŞKUR
kapasitesiyle, 4 bin 500 Suriyeli ve 4 bin 500 ev sahibi topluluk üyesi İŞKUR

sistemine kaydedilecek. Ayrıca 3 bin 500 Suriyeli ve 3 bin 500 ev sahibi topluluk
üyesi, İŞKUR’un sağlayacağı danışmanlık hizmetlerinden faydalanacak.

 
 

21



Bİrleşmİş Mİlletler Gönüllülerİ
Programı Türkİye Ofİsİ
“Sosyal Uyum’a Gİden Yollar”
Konferansı’nda
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Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen ve toplumsal
uyumu yaygınlaştırmayı amaçlayan Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar

için Eğitim Programının "Sosyal Uyuma Giden Yollar" başlıklı kapanış
konferansı, 10-11 Nisan tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde

düzenlendi.
 

Konferans, GIZ BILSY tarafından Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUGO) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle

Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ortaklığında gerçekleştirildi.
 

“Sosyal Uyuma Giden Yollar” konferansının “Paylaşılan Kimlik: Gönüllülük ve
Gençlik” panelinde Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye Programı Sorumlusu

Nil Memişoğlu Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı tarafından hazırlanan
“2018 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu”nun önemli noktalarını sundu ve
sosyal uyumda gönüllülüğün yarattığı fırsatları, karşılaşılan güçlükleri ve yeni

yaklaşımları ele aldı. Sunumun ardından Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı
Türkiye Ofisi tarafından hazırlanan bir bilgi yarışması düzenlendi ve katılımcılar

eğlenceli dakikalar yaşadı.  
 

Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için Eğitim Programının (BILSY)
“Sosyal Uyuma Giden Yollar” başlıklı kapanış konferansı, siyaset, akademi ve

sivil toplum dünyasından ve sosyal uyum alanında faaliyet gösteren
uluslararası kurumlardan temsilcileri bir araya getirdi.
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Atık Su Kaynaklı
Problemlerİ  Sınırlayarak
Hatay Beledİyesİ’nİn
Dayanıklılığını
Güçlendİrmek 
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Güncel resmi verilere göre; Hatay ilinin
nüfusunun yaklaşık %30’u, Suriye’deki
trajediden kaçıp komşu ülke Türkiye’ye
sığınan Geçici Koruma altındaki
Suriyelilerden oluşmakta. Bölgedeki ani
ve beklenmedik nüfus artışı ise, yerel
yönetimlerin karşı kaşıya olduğu
sorunların ağırlaşmasına, sınırlı
kapasite nedeniyle herkese yeterli ve
kaliteli hizmet götürülememesine ve
dolayısıyla, sosyal huzur ve uyum
ortamının zarar görmesine sebebiyet
verme riskini de beraberinde
getirmekte. Öte yandan, katı atık ve
atık su yönetimi ile ilgili sıkıntılar, ayı
zamanda ciddi çevresel ve insan
sağlığına yönelik riskleri de
beraberinde getirmekte.

Bu duruma ek olarak, yakın zamanda
değişen yasal ve yönetsel çerçeve ile,
Büyükşehir Belediye sınırları, köy ve
kırsal alanları da içine alacak şekilde
genişletildi. Büyükşehirlerin hizmet
götürmesi gereken nüfus ve coğrafyası
büyüdü, imkan ve kabiliyetler ise büyük
ölçüde aynı kaldı.  Bu durum, yerleşim
yerlerinde özellikle yangınla mücadele,
atık yönetimi ve çöplerin toplanması
anlamında, belediye hizmetlerine
yönelik yeni ve ek bir talep yarattı.
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Suriye krizinin başlangıcını takiben Hatay ilinin nüfusu çok kısa bir zaman
zarfında yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu durum, kriz öncesi dönemde dahi belediye
hizmetleri kapasitesi anlamında zaten sınırlı imkanlara sahip olan yerel yönetim
üzerinde, ek hizmet talebine cevap vermek adına yeni bir baskıya neden oldu.
Bu baskı, özellikle katı atık ve atık su yönetimi konularında, ciddi çevresel ve
sağlık risklerini de beraberinde getirdi. Bu zorluklara cevap verebilmek adına,
UNDP Türkiye, Hatay ve diğer belediyeler ile birlikte altyapı yatırımları ve teknik
destek anlamıbirlikte çalışıyor. Esasen, krizin başlangıcından bu yana UNDP,
belediye hizmetleri ile ilgili zorluklara yönelik çalışmalar yürüten tek Birleşmiş
Milletler (BM) ajansı oldu. UNDP Türkiye, toplamda 307 000 geçici koruma
altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin yüksek kaliteli belediye
hizmetlerine erişimini ağlayacak şekilde, belediyelere doğrudan destek verdi.
Bu doğrultuda, inşaatı Nisan 2019’da başlayan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından
finanse edilen Hassa Atık Su Arıtma Tesisleri, UNDP Türkiye tarafından
gerçekleştirilen bir dizi altyapı yatırımının son örneklerinden biri.



Nisan ayı, Avrupa Birliği (AB) tarafından
desteklenen “Suriye Krizine Yanıt olarak
Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’nin (TDP)
“Belediye Hizmetleri” bileşeni açısından
önemli bir gelişmeye sahne oldu.
Hatay’ın Hassa ilçesinde günlük 4,000
metreküp su arıtma kapasitesine sahip
büyük ölçekli Su Arıtma Tesisleri
inşaatı, nihayet başladı. Hatay
açısından önemli bir altyapı yatırımı
anlamı taşıyan tesisler faaliyete
geçince Amik Ovası’nın yerel nüfusuna,
yani hem ev sahibi topluluklara hem de
Hatay ilinde ikamet den geçici koruma
altındaki Suriyelilere hizmet götürülmüş
olacak. Diğer yandan; inşaatına
başlanan tesisler, Hatay ilinin, yoğun
nüfus artışı nedeniyle ihtiyaca karşılık
veremez hale gelmiş atık su yönetimi
altyapısını destekleyecek, bölgenin atık
sudan kaynaklanan kirlilik ve sağlık
sorunları gibi sıkıntılarının çözülmesine
destek olacak.
 
“Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de
Dayanıklılık Projesi” kapsamında 11
Nisan 2019 tarihinde Hassa’da
gerçekleşen temel atma töreni ile
inşaatına başlanan Hassa Atık Su
Arıtma Tesisleri, AB finansmanı ve
İlbank işbirliğinde hayata geçecek.
Hatay Belediyesi ise projenin
yararlanıcılarından.
 
 
 

Amik Ovası’nın 5'inci atık su arıtma
tesisi olan Hassa Atık Su Arıtma
Tesisi’nin temel atma törenine Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü
Mehmet Çaparali, UNDP Türkiye Direktör
Yardımcısı Sukhrob Khojimatov,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hassa
İlçe Başkanı Haydar Ergüneş, HATSU
Genel Müdür Yardımcısı Hüsna
Karayazgan, belediye ve HATSU’dan üst
düzey yetkililer, Hatay’ı temsilen iş
dünyası kurumları, sivil toplum ve
medya temsilcileri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
 
Hassa Atık Su Arıtma Tesisleri, 3,3
milyon dolarlık bütçesi ile AB, UNDP,
İlbank ve Hatay Büyükşehir
Belediyesi’nin hayata geçirdiği ortak
proje ve işbirliklerinin güzel bir örneği.
Tesislerin ilk aşamada günlük 4,000
metreküp atık su arıtma kapasitesine
sahip olması planlandı. Öte yandan
tesisler, Hassa bölgesindeki yaklaşık
60,000 kişinin atık su arıtma ve atık
yönetimi ihtiyacına cevap verecek.
Tesislerin devreye girmesi ile birlikte
ortaya çıkacak kapasite artışı, yer altı
sularının kirlenmesi de dahil, önemli bir
dizi sağlık ve çevresel riskin azaltılması
anlamına geliyor. Bu doğrultuda,
inşaatına başlanan atık su arıtma
tesislerinin, Hatay ilindeki belediye
hizmetlerinin güçlendirilmesine büyük
katkısı olması bekleniyor.
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"Ovaya Akan Atık Sular Besinlerle
Soframıza Geri Dönüyor"
 
Temel atma töreninde yaptığı konuşma ile
AB ve UNDP’ye teşekkür eden Hatay
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş, Amik ovasında yaklaşık 500
bin nüfusun olduğunu ve bu nüfusun atık
sularının kanallara ya da derelere
verildiğine dikkat çekti. Savaş, “Bırakılan
atık sular ilkbahar, sonbahar ve yaz
aylarında sulama suyu olarak
kullanılıyordu. Bizim atıklarımız, ovada
yetişen besinlerimizle soframıza geri
dönüyordu. Kanalizasyon demek dert
demek, mikroplar demek, hastalık demek.
Hatay, tarih, kültür ve medeniyet şehri.
Medeniyet altyapı ile başlar, altyapının
olmadığı yerde medeniyetten
bahsedemeyiz.” dedi.

Günde 4 bin m3 Su Arıtacak
 
Arıtma tesisine yönelik teknik bilgiler
aktaran Genel Müdür Çaparali, Hassa Atık
Su Arıtma Tesisi'nin Uzun Havalandırmalı
Aktif Çamur prensibine göre günde 4 bin
m3 ve saniyede 46 litre atık suyu
arıtabilecek kapasitede tasarlandığını
belirtti. Çaparali, tesisin işletmeye alınması
ile birlikte yüzde 90 arıtım sağlanacağını ve
böylelikle Tiyek Deresi'nde oluşan kirlilik ve
kötü koku probleminin ortadan
kaldırılacağını vurguladı.
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Arıtma Tesisleri Sürdürülebilirlik, Hijyen ve
Sağlık Açısından Çok Önemli
 
UNDP Türkiye Direktör Yardımcısı Sukhrob
Khojimatov ise yaptığı konuşmada, "Cömert
bir şekilde geçici koruma altındaki
Suriyelileri ağırlayan Türkiye
Cumhuriyeti'nde Hatay Büyükşehir
Belediyesi'nin ve Hassa’nın bu cömertliğine
az da olsa karşılık verebilmenin, bu büyük
tesisin burada bulunmasının çok önemli
olduğuna inanıyoruz. 60 kişinin çalıştığı bu
tesis Eylül ayında tamamlandığında hem
hijyen hem de sağlık açısından çok ciddi

faydalar sağlayacak." dedi. Türkiye’nin
halen dünyada en çok mülteciyi ağırlayan
ülke olduğunu dile getiren Khojimatov,
“Türkiye, gerçekten de Suriyelilere büyük
bir cömertlikle kapılarını açarak dünyaya
örnek oldu. Biz de UNDP olarak Suriye
krizine yönelik dayanışmanın ve yanıtın
parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Konuşmasında AB’ye de teşekkür eden
Khojimatov, Suriye krizinden etkilenen
bölgelere risklerin azaltılması ve fırsatların
yeşermesine yönelik AB – UNDP işbirliğinin
öneminin ve değerinin altını çizdi.
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Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık yüzde
96’sı, daha çok Güneydoğu illerinde kentsel
alanlarda ve İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa gibi büyükşehirlerde yaşıyor. Ani
nüfus artışının en büyük etkilerinden biri
de, yerel yönetimler, kamu hizmetleri ve
belediye hizmetlerine yönelik. Bu
doğrultuda, Suriye krizi nedeniyle
gerçekleşen nüfus artışı; atık yönetimi, atık
su yönetimi ve itfaiye hizmetleri dâhil
olmak üzere yerel yönetimler ve belediye
hizmetlerine yönelik büyük bir talep
artışına da sebep oldu.
 
UNDP’nin yerel yönetimlere yönelik desteği,
altyapı yatırımları ve ekipman teminin
ötesine geçip değer yaratmaya
odaklanıyor. Bu kapsamda UNDP, krizden
etkilenen bölgelerde belediye hizmetlerinin
yönetimini, kalitesini, verimliliğini ve
kapasitesini artıracak büyük bir dönüşüme
imza atıyor. Diğer yandan UNDP,
belediyelerin teknik kapasitesini
destekliyor, stratejik planlama,
hâlihazırdaki kaynak ve kapasitelerin daha
etkin ve verimli kullanılması ile uluslararası
fon ve kaynaklara erişim gibi hususlarda
yerel yönetimlere katkı sunmayı amaçlıyor.
AB desteği ile Suriye krizinden etkilenen
bölgelerdeki yerel idareler ile örnek bir
ortaklığa imza atan UNDP, belediyelerin
krizin menfi etkilerinden sıyrılması,
dayanıklılıklarının artırılması ve herkese
ihtiyacı olan kaliteli hizmetin götürülmesi
için çalışıyor.
    

Belediyelere yönelik çeşitli projeler
kapsamında bugüne dek sağlanan UNDP
desteği, esas olarak donanım  sağlama,
kapasite ve altyapı geliştirmeye
odaklanmıştı. Yeni proje, uygulama alanına
Suriyeli nüfusun yoğun olduğu yeni
belediyeleri de dâhil ederek, artan talep
karşısında belediye hizmetlerinin
geliştirilmesi, kapasite artışı ve teknik
desteği daha geniş bir kapsamda sağlamak
suretiyle, bu çabaları genişletiyor.
Dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir
kalkınma perspektifini odağına alan proje,
Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan
sorunlara uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal
çözüm önerileri getiriyor. UNDP’nin
dayanıklılık odaklı sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımı, ulusal ve yerel aktör, yapı ve
sistemlere yatırım yapmayı ve böylece,
hem yerel nüfusa, hem de geçici koruma
altındaki Suriyelilere hizmet
götürülebilmesini hedefliyor.
  
Belediye Hizmetleri, Suriye Krizine Yanıt
olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’nin
(TDP) bütçe, ekip ve kapsam olarak en
büyük bileşeni. UNDP belediye
hizmetlerinde Türkiye’nin yerel kalkınma ve
yatırım bankası olan İlbank ile birlikte
çalışıyor.
 
Proje kapsamında 307.000’i aşkın Suriyeli
ve ev sahibi topluluk üyesinin,
güçlendirilmiş belediye hizmetlerinden
yararlanması hedefleniyor.
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Mayıs 2019 Ajandası

1 Mayıs -> Emek ve Dayanışma Günü

2-3 Mayıs -> “İşimi Yönetebiliyorum” Projesinin Adana Lansmanı

2-3 Mayıs -> 3. Sivil Düşün Forumu - Ankara

2-4 Mayıs -> BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eylemi Ödül Töreni –

Bonn, Almanya

3 Mayıs -> Dünya Basın Özgürlüğü Günü

5-6 Mayıs -> G7 Çevre Toplantısı – Fransa

6 Mayıs -> UN Global Compact Türkiye Genel Kurulu - Zorlu PSM

İstanbul

11 Mayıs -> Dünya Göçmen Kuşlar Günü

15 Mayıs -> Dünya İklim Günü

16 Mayıs -> Uluslararası Barış içinde Birlikte Yaşama Günü

19 Mayıs -> Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

21 Mayıs -> Dünya Diyalog ve Kalkınma için Çok Kültürlülük Günü

22 Mayıs -> Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

25-27 Mayıs -> Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali – Bodrum
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