


Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, 
UNDP’nin COVID-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine karşı küresel, bölgesel ve ulusal 
düzeylerde hızla geliştirdiği entegre müdahalesinin bir parçasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin, Birleşmiş Milletler’in ve diğer kalkınma ortaklarının çabalarını tamamlayıcı 
niteliktedir. Bununla birlikte proje, Türkiye’ye özgü ihtiyaçlarla tamamen uyumludur. 
COVID-19 krizine yanıt olarak bu çabalar, tüm ortakların ve karar vericilerin 2030’a kadar 
dört ana alanda iyileşmenin ötesine bakmasına yardımcı olacaktır: Yönetişim, sosyal 
koruma, yeşil ekonomi ve dijital yıkım. 

Proje; COVID-19 krizinin etkilerini hazırlık, yanıt ve iyileşme aşamaları aracılığıyla sağlık 
sisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı ve entegre kriz yönetimi ve yanıtı ve COVID-19’un 
insan hakları ve sosyo-ekonomik etkileri kapsamındaki faaliyetlerle ele almaktadır.



Bugüne kadar neler yapıldı?
» Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvarına testlerin yapılması 
için 14 adet gerçek zamanlı PCR cihazı ile 66.000 kit aşı hazırlama 
ekipmanı temin edilmiştir. Accelerator Lab Türkiye ile belediyelere, 
kamusal alanlara ve hastanelere atık ekipman desteği gibi tıbbi atık 
yönetimi faaliyetleri uygulanmaya başlanmıştır.

» Tıbbi atık yönetimi kapsamında kesici-delici alet kutuları teslim 
edilmiştir. Satın alım süreçleri tamamlanan konteyner ve tıbbi atık 
poşetlerinin ilgili hastanelere ve belediyelere teslim süreçleri Sağlık 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Tıbbi atık ayrıştırma için 
teknik kılavuzun ilk taslağı tamamlanmıştır. Ayrıca, İstanbul Uluslararası 
Özel Sektör Merkezi (IICPSD) ile iş birliği içinde tıbbi atık yönetimi 
sektörü raporu hazırlanmıştır. Tıbbi atıkların ayrıştırılması ve yönetim 
süreçlerine ilişkin eğitim materyalleri  de tamamlanmak üzeredir.

» Kalkınma Ajanslarının risk azaltma ve afet sonrası iyileştirme 
politikaları ve süreçlerine ilişkin kapasitelerini geliştirmek ve KOBİ’lerin 
krizin çevresel etkilerine yanıt verme konusunda dijital kapasitelerini 
güçlendirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP Türkiye 
arasında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır. Bu iş birliğine dayalı 
olarak Bakanlık ve Kalkınma Ajansları, RFF (Dijital Way) Projesi’ni 
hayata geçirmektedir.

» Tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerine ilişkin 25 Bölge Bazlı Kırılgan 
Sektör Analiz Raporları ve Kılavuzları hazırlanmıştır. Bu sektörlerin iş sürekliliğini 
desteklemeyi ve krizlerde tedarik zinciri aksamalarını önlemeyi amaçlayan Yeni Pazar 
Analizi ve Ürün Uzayı Analizi Raporları da tamamlanmıştır. Tüm bu raporların tanıtımı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın katıldığı çevrimiçi etkinlikle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
COVID-19’un lojistik, makine, tekstil, gıda, otomotiv sektörlerine etkileri ve yeni pazar 
analizleri üzerine 6 webinar gerçekleştirilmiştir.

» Kırılgan sektörlerdeki 1.000 KOBİ’ye eğitim 
programları, 30 KOBİ’ye ise birebir iş danışmanlığı 
hizmeti verilmiştir. KOBİ’lere yönelik sektör bazlı 59, 
ISO sertifikalı 22 eğitim olmak üzere toplam 81 adet 
online eğitim düzenlenmiştir ve bunlara 2.000 kişi 
katılım sağlamıştır.
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» Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ndeki 150 uzmana afet risk 
yönetiminin temelini içeren 8 modüllük dayanıklılık, uyum, risk yönetimi ve hazırlık 
eğitimleri verilmiştir. Türünün ilk örneği olan Can Güvenliği, İş Sürekliliği ve Ekonomik 
İyileşme Konulu bir Araç Kiti hazırlanmıştır.

» Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) üreticisi 10 KOBİ’ye ihracat 
ve ticaret, pazarlama ve iş geliştirme ile finans konularında 
danışmanlık hizmeti verilmiş, birebir danışmanlığın yanı sıra 
ilgili alanlarda 3 ayrı webinar gerçeleştirilmiştir. Danışmanlık 
hizmetlerinden alınan dersler ve KKE üretiminin temellerini 
içeren bir kılavuz ise geliştirilmektedir. 

» Suriyelilere ait işletmelerin dijitalleşme aşamasını desteklemek için 5 çevrimiçi eğitim 
geliştirilmiştir. Eğitimlerde işlenen konular ise şunlardır: Dijital Pazarlama Uygulamaları, 
Dijital İletişim Araçları, İşletmeler için Sosyal Medya Araçlarını Yönetme, Dijital Satış 
Kanalı Geliştirme, Türkiye’de COVID-19 Salgını sırasında KOBİ’lere Devlet Müdahalesi ve 
Destek. Tüm bu eğitimler artık çevrimiçi olarak da erişilebilir durumdadır.

» 171 Suriyeli işletme, dijital altyapı hibelerinden (sınırsız 
internet erişimi, e-posta gönderimi ve en az 6 ay süreyle 
bulut tabanlı iş yönetimi araçları hibesi) yararlanmıştır. 
Ayrıca Suriyeli KOBİ’lere mini kurtarma hibeleri sağlanmıştır 
(50 kadın girişimci bu hibelerden yararlanmıştır).

» Demo Day’e kadınların öncülüğünde 
çalışan 11 şirket ve kooperatif 
katılmıştır.



» UNDP Türkiye ve UNDP Bangladeş, dijital çalışmalara yeni bir toplumsal yaklaşım 
geliştirmek için Migrant Nation’ın teknik desteğiyle “Dükkan: Serbest Çalışma Platformu”nu 
kurmuştur. 23 serbest çalışan ve bir müşteri test uygulaması için platforma kayıtlarını 
gerçekleştirmiştir. Dükkan platformu Dünya Mülteciler Günü’nde duyurulmuştur.

» UNDP-ILO Eylem Çerçevesi kapsamında, COVID-19’un Ne 
Eğitimde Ne İstihdamda olan gençler üzerindeki etkilerine 
ilişkin 2 çevrimiçi atölye çalışması ve 5 Instagram canlı 
yayını düzenlenmiştir. Ayrıca “Gençlik İçin Umut Forumu” 
gerçekleştirilmiş ve Gençlik için Umut Bildirisi açıklanmıştır.

1] 2] 3] 4]“İnsana yakışır işler”in temel bir insan hakkı olarak 
tanınmasını,

Bilginin hızla eskidiği, değişimin çok hızlı olduğu bu 
çağda, bize her kademesinde “Nasıl?” ve “Neden?” 
sorularını sormayı ve cevaplar aramayı; öğrenmeyi 
öğreten bir eğitim sistemini,

Ezberleri eskimiş ve işlevsiz bireyler olarak çağın 
kenarında kalmamayı,

Yeterlilikleri yüksek ve insana yakışır işlerin tadını 
çıkaran sınırlı bir çalışan grubu ile becerileri ancak 
şu anda robotların üstlenmesi maliyetli olacak işleri 
üstlenecek düzeyde bulunan kalabalık bir çalışan 
yoksullar grubu arasında kutuplaşmış bir küresel 
işgücü piyasasında, kolayca vazgeçilebilir ve ucuz 
işgücü olmamayı,

5] Beceri uyumsuzluklarından kaynaklı bir işsizlikle 
karşılaşmamayı,

19]
Aramızdaki genç kadınların çalışma hayatına 
geçiş ve adilane koşullarda çalışmaya devam 
için özellikle ihtiyaç duyduğu mesleki gelişim, 
çalışma saatleri, çalışma mekânı, izinler ve 
bakım hizmetlerine dair düzenlemelerin hayata 
geçirilmesini, kamu tarafının bu konuda özel 
sektörü daha sıkı yönlendirmesi ve denetlemesini,

20] Aramızdaki kırsalda yaşayan gençlerin de sesinin 
duyulmasını, eğitime, sosyal hayata ve insana 
yakışır işlere erişimde fırsat eşitliği sağlanmasını,

12]
Özellikle dijital platformlara uygun ve pratik 
“kayıtlı çalışma prosedürleri” nin geliştirilmesini, 
her türlü iş için kayıtlı çalışma ve çalıştırma 
kültürünün özendirilmesini, uygulamanın 
denetlenmesini, 13] Çalıştığımız işlerde hak ettiğimiz çalışma 

ortamında olmak, hak ettiğimiz ücretleri almayı, 14]
İşsiz kaldığımız sürelerde sırf genç olduğumuz, 
prim ödeme günü sayısı koşullarını 
sağlamadığımız için sosyal güvenlik ve gelir 
güvencesinden mahrum kalmak istemiyoruz. Her 
yaşta, herkes için sosyal koruma hakkının temin 
edilmesini,

15]
Bizleri bir araya getiren, birlikte üretmeye ve 
mutlu olmaya imkân veren Gençlik Merkezleri, 
maker atölyeleri, kütüphaneler, parklar ve 
yeşil alanları da kapsayan ve ücretsiz olarak 
hepimizin kullanımına açık olan kamusal alanın 
genişletilmesini,

16] Biz gençlerin yenilikçi fikirlerimizi hayata 
geçirebilmemiz ve kendi işlerimizi kurabilmemiz 
için danışmanlık ve hibe destekleri 
oluşturulmasını, 17] Biz gençlerin becerilerinin değerlendirilmesini 

ve bireyselleştirilmiş iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetleriyle çalışma hayatına doğru 
yönlendirilmesini, 18]

Aramızdaki engelli gençlerin sosyal hayatın içine 
rahatlıkla girebilmeleri için daha fazla imkân 
sağlanmasını, engelleri yaratan kurumsal ve 
fiziksel altyapıların herkesin fırsatlara erişimini 
kolaylaştırır şekilde dönüştürülmesini,

21] Devlet, işçi ve işveren arasındaki iletişimin biz 
gençlerin haklarını da teslim eder nitelikte 
olabilmesi için sivil toplum ve sendikalardan 
öncelikle “etkili savunuculuk” yapmalarını, 22] Kamu ve özel sektör işe alımlarının adil, şeffaf ve 

liyakate dayalı olarak yürütülmesini, 23] COVID-19 salgınının etkisi ile daha görünür 
ve hissedilir hale gelen dijital adaletsizliğin 
giderilmesini, eğitim ve öğrenim imkânlarına 
herkesin eşit erişiminin sağlanmasını, 24] Gençlerin emeklerinin staj yaparken de karşılık 

bulmasını, bu çerçevede ücretli staj imkânlarının 
artırılmasını, 25] Gönüllülük çalışmalarının 

ödüllendirilmesini, gönüllülüğün bir 
ücretsiz emek olarak istismar edilmemesini,                                                                          
toplumun tüm paydaşlarından talep ediyoruz. 

6]
Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve 
üniversitelerde sunulan mesleki eğitim programlarının 
içerik ve yöntemlerinin etkili bir sosyal diyalogla, 
tüm paydaşlara kulak vererek güncellenmesini, bu 
diyaloğa bizzat gençlerin de dâhil edilmesini, 7]Mezuniyet sonrası iş imkânları kısıtlı olan meslek 

alanlarında okul kontenjanlarının gözden 
geçirilmesini, işgücü talebine duyarlı bir eğitim 
planlaması yapılmasını, 8] Hayat boyu öğrenme ihtiyaç ve motivasyonumuzun 

farkında olmalarını beklediğimiz işverenlerin de 
finansal ve kurumsal destekleriyle, becerilerimizi 
geliştirerek, güncelleyebilmeyi, 9] Ülkenin her yerinden bilgiye ve kamusal hizmetlere 

erişimin adilane olmasını temin eden bir dijital 
altyapıyı, 10] Hepimizi birkaç büyük şehre göç etmeye 

zorlamayan, doğduğumuz şehirlerde üretken ve 
adil bir gelecek sunan, dengeli bölgesel kalkınma 
planları ve yatırım programları oluşturulmasını,

11]
Atipik çalışma biçimlerinin giderek yaygınlaşmasına 
paralel olarak, biz gençler özellikle çevrim içi iş 
platformları üzerinden kayıt dışı ve güvencesiz 
istihdama itiliyoruz. Gençlerin kayıtlı ve güvenceli 
istihdama erişiminin garanti altına alınması ve 
sigortalılığın kolaylaştırılması için sosyal güvenlik ve iş 
mevzuatımızda gerekli düzenlemelerin yapılmasını,
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» 3.074 Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan genç, kırılgan sektörlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanan e-ticaret, dış ticaret ve sosyal medya pazarlaması konularındaki 
eğitimlere katılmıştır. İlk aşama eğitimlerde yüksek performans gösteren 166 genç, 
kırılgan sektörlerde yaygın olarak kullanılan dijital programlara odaklanarak tasarlanmış 
2. Aşama eğitime kabul edilmiştir.

» UNDP ve Japonya İnovasyon Ağı tarafından ortaklaşa yürütülen ve küresel bir platform 
olan SKA Bütünsel İnovasyon Platformu (SHIP) ile olası iş birliği alanlarını tartışmak, 
diyalog/istişare alanlarını geliştirmek üzere Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası ile 
teknik toplantılar düzenlenmiştir. JICA ile iletişim ve iş birlikleri devam etmektedir.

» IICPSD (İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi) ve USHAS ile iş birliği 
içinde KKE üretiminde uluslararası standartlar ve küresel pazar analizlerine ilişkin 
bilgilerin de yer aldığı “COVID-19 ile Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanların Yerli 

Üretimi için Çıkarılan Dersler, Stratejiler, Literatür Taraması, Deneyimler 
ve Türkiye’den Vaka İncelemesi: USHAŞ” kılavuzu hazırlanmıştır.

» Türkiye, Küresel COVID-19 Özel Sektör Fonu’nun 
belirlediği dört pilot ülkeden biri olarak seçilmiştir ve proje 
faaliyetleri kapsamında bu ortaklıktan yararlanılacaktır.

» Uluslararası bir ekonomist tarafından hazırlanan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda düşük 
karbonlu, kapsayıcı ve hak temelli bir ekonomiye ilişkin 

politika dökümanı tamamlanmıştır.
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