Türkiye’de GİZ
Yaşamaya değer bir gelecek
için çalışıyoruz
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Hoşgeldiniz!
Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliği, uzun bir geçmişe dayanmaktadır ve her daim
gelişmeye devam etmektedir. Yakın zamanda, işbirliğimizin odak noktası hepimizin
karşı karşıya kaldığı küresel zorluklara cevap arama yönünde değişmiş ve 2030
Gündemi çerçevesindeki ortak hedeflerimiz etrafında şekillenmiştir. G20 üyesi olan bu
iki ülke bölgede ve dünyada geleceği şekillendirme konusunda önemli bir sorumluluk
taşımaktadır.
GIZ, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik çabaların desteklenmesinde
dünya çapında öncü bir hizmet sağlayıcıdır. Küresel çözümler, devletler arasında
daha güçlü bir işbirliği gerektirdiğinden, GIZ kapsamlı uluslararası uzmanlık ve ağlar
sunmakta, Türk ve Alman bakanlıkları, belediyeler, özel sektör ve sivil toplum ile el
ele çalışmaktadır.
Ayrıca, ortaklarımızı karşılaştıkları güncel zorluklar karşısında desteklemek amacıyla
sahada da çalışmalarda bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızda, GİZ’in bilgi birikimini ve
desteğini sunabileceği öncelikli konu alanlarına özellikle ağırlık veriyoruz.

Bir yandan, Türkiye’deki ortaklarımızı iklim değişikliğinin
etkilerini azaltma konusunda destekliyoruz, çünkü
çevre ile ilgili sorunlar ulusal sınırlar tanımamakta
ve toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. GİZ,
iklimin korunmasını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi,
yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesini ve
enerji verimliliği potansiyelinin kullanılmasını etkin bir
biçimde desteklemektedir.
Diğer bir yandan, Suriye’deki iç savaşın sonucu olarak
meydana gelen zorunlu göç, mülteciler ve ev sahibi
toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için Almanya,
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yakın işbirliğini
gerekli kılmıştır. Türkiye, bu zorluklar ile mücadelesinde
muazzam çaba sarf etmiştir. GİZ olarak biz de toplum
merkezlerinin geliştirilmesinden mesleki ve teknik

eğitimin güçlendirilmesine ve sosyal yetkinliklere kadar
birçok alanda Türkiye’nin bu çabalarına destek vermeyi
kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.
60 yıldır süregelen işbirliğimizde, birlikte edindiğimiz
deneyimlerin, bugün karşı karşıya kaldığımız ve
gelecekte karşımıza çıkacak zorluklarla mücadele
etmek için güçlü bir temel oluşturduğuna hiç şüphe
yoktur. Büyük bir sorumluluk olarak gördüğüm GİZ’in
Türkiye’deki işbirliğini yönetme görevimden mutluluk
duymaktayım ve başarılı işbirliğimizin sonuçlarının
Gündem 2030 hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağına
inanıyorum.
İyi okumalar dilerim.

Rubeena Esmail
GİZ Türkiye
Ülke Direktörü

3

4

GİZ, bir aracı, kolaylaştırıcı ve yönlendirici olarak
sosyal değişimleri desteklemektedir.
Karmaşık proje ve programların yönetiminde, Capacity
WORKS yönetim modelimizin mantığını kullanmaktayız.
Politika ve strateji alanındaki karar vericilere
danışmanlık hizmetleri sunuyor ve kendileriyle birlikte
değişim süreçlerini geliştiriyoruz. Kurum ve kuruluşlara
iletişim, işbirliği, kurumsal becerileri ve ağ oluşturma
kapasitelerini geliştirmeleri konusunda destek
veriyoruz.

GİZ’in yaklaşımı

GİZ profili

Değişimi Birlikte Sağlamak
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu – GİZ (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GİZ) GmbH, uluslararası
işbirliği alanında hizmet sunan Almanya’nın lider kurumudur.
GİZ’i görevlendiren kurumların başında, Alman Federal Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) gelmektedir. Uzun yıllara
dayanan deneyimlere sahip üç kurum olan, Alman Teknik İşbirliği
Kurumu (GTZ) GmbH, Alman Kalkınma Hizmetleri Kurumu
(DED) gGmbH ve Alman Uluslararası İleri Eğitim ve Kalkınma
Kurumunun (InWEnt) birleşmesi ile 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren GİZ oluşmuştur.
Bugün 120’den fazla ülkede sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
uluslararası işbirliği alanında faaliyet gösteren federal bir kurum
olarak, dünyanın her yerinde yaşamaya değer bir geleceğin
şekillendirilmesi için çalışmaktayız. 50 yılı aşan deneyimimiz,
Alman hükümeti, Avrupa Birliği kurumları, Birleşmiş Milletler,
özel sektör ve diğer ülkelerin hükümetleri tarafından tüm dünyada
talep görmektedir.

Kamu yararına çalışan bir federal kurum
olarak Alman ve Avrupa değerlerine
önem veriyoruz. Dünya çapında ulusal
hükümetlerin yanısıra, iş dünyası,
üniversite ve sivil toplumdan işbirliği
ortaklarımız ile birlikte insanlara daha
iyi bir gelecek sunan etkili çözümler
üretmek için çalışıyoruz. Bunun dışında,
kalkınma politikaları ile diğer politika ve
faaliyet alanlarının birbirleri ile başarılı
bir etkileşimde bulunması için destek
sağlıyoruz.
GİZ’in ana merkezi Bonn ve
Eschborn’dadır. Toplam 20.726
çalışanımızın yaklaşık %70’i 120
ülkede görev alan yerel personelden
oluşmaktadır.1
1
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31 Aralık 2018 itibariyle personel ve kurum istatistikleri

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası
işbirliği alanında sahip olduğu 50 yılı aşan
deneyimine dayanarak, GİZ bir strateji ve metodoloji
portföyü geliştirmiştir. Böylece ortaklarının
ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunabilmektedir:
Capacity WORKS (Kapasite Çalışmaları),
GİZ tarafından geliştirilmiş bir yönetim
modelidir. İlgili aktörlere, uyguladıkları
proje kapsamındaki temel konulara ve bu
konulara yaklaşıma yönelik ortak anlayışı
kolaylaştıran yöntemler kullanarak
rehberlik ve yapılanma sağlar.

Kamu, özel sektör, bilim ve sivil toplum aktörlerini
ölçülebilir sonuçlar almak üzere bir araya getirerek
çok paydaşlı ortaklıkların geliştirilmesine yardımcı
oluyoruz.
Özel sektör ile ortaklıklar kurarak her bir ortağımızın
ilgi alanlarına yoğunlaşıp bireysel kapasitelerini ortaya
çıkarıyor ve böylece işbirliğinin başarısını sağlıyoruz.
GİZ, ortak bir projenin geliştirilmesinden uygulanmasına
kadar işletmelere kapsamlı bir destek sunmaktadır.
Konu uzmanlarının sürdürülebilir sonuçlara
ulaşabilmesi için kamu çalışanlarının, uzmanların,
idareci ve yöneticilerin yanısıra eğiticilerin,
öğretmenlerin ve danışmanların yetkinliklerini
geliştirmelerini destekliyoruz.
Yönetim ve organizasyonel hizmetlerimiz arasında,
etkinlik yönetimi, inşaat ve altyapı projelerinin denetimi
ve yönetimi, satın alma, lojistik, proje yönetimi, uzman
görevlendirme hizmetleri, fon yönetimi, finans ve proje
yönetimi yer almaktadır.
Fon ve finans mekanizmaları, seçilmiş sektörlerdeki
faaliyetlere hızlı ve etkili finansman sağlamaya hizmet
etmektedir. Sözleşme makamlarını ve partnerlerimizi
fonların oluşturulmasında ve yönetilmesinde
desteklemekteyiz.
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Köprüler kurmak
60 yıllık ortaklık

Türkiye’ de GİZ
Köklü bir geleneğin
üzerine inşa ediyoruz

Türk - Alman ortaklığı köklü bir geleneğe
dayanmaktadır. Almanya’nın Türkiye ile teknik
kalkınma işbirliği 1950’lerin sonlarında başlamış, 1970
yılında hükümetler arası imzalanan teknik işbirliği
anlaşmasıyla resmiyet kazanmış ve 2008 yılından
itibaren farklı işbirliği modellerine dönüşmüştür. Türkiye
ve Almanya işbirliklerinin en başından itibaren eşit bir
ortaklık ilişkisi kurmuş ve Türkiye’nin Avrupa ile Asya
arasında köprü olma özelliği bu ilişkiye özel bir anlam
katmıştır. Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağ, bu
ortaklığı günümüzde de ileriye taşımaktadır.

1977
Renkli televizyon
yayınının desteklenmesi

1970
Türk - Alman- Teknik
İşbirliği Anlaşması

Projelerin hedefleri ve planlanan sonuçları, her
zaman Türkiye’nin kendisi için belirlediği hedefler
doğrultusunda olmuştur. Geçmişte, GİZ tarafından
uygulanan teknik işbirliğinin ağırlık alanları, sanayi ve
tarımın güçlendirilmesi, ulaştırma altyapısı ve çevrenin
korunmasına (örn. atık su arıtma) yoğunlaşmıştır.
1980’li yıllardan itibaren işbirliğinin odağı teknik
projelerden mesleki eğitim ve yönetim kapasitelerinin
geliştirilmesine yöneltilmiştir. Türk-Alman Mesleki
Eğitim Merkezleri (TAMEM), ileri eğitim faaliyetleri
ve uygulanmaya başlanan ikili mesleki eğitim
sistemi ile yeni nesil kalifiye işgücünün yetişmesi
desteklenmiştir. Projeler ve yatırımlar ile küçük ve
orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine
katkıda bulunulmuştur. Ayrıca, AB eşleştirme projeleri
kapsamında, Alman uzmanlar, yatırımların arttırılması,
vergi gelirlerinin iyileştirilmesi veya sermaye piyasaları
için izleme kurumlarına danışmanlık sağlanması
gibi çeşitli idari çalışmaların geliştirilmesinde Türk
meslektaşlarına destek olmuşlardır. Bu çalışmalar
ayrıca sanayi ve çevre standartlarında ilkelerin
belirlenmesine ağırlık vererek Türkiye ile AB uyumunu
arttırmıştır.
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1958
İlk teknik
projeler

Geçmişteki işbirliği alanları:
::
::
::
::
::
::

1985
İkili mesleki eğitim
sisteminin uygulanması

1984
Türk milli futbol
takımının desteklenmesi

1985
KDV uygulamasının
desteklenmesi

2000’li yılların başlarında, İstanbul
Marmaray Tüp Geçit Projesi
Uygulama Biriminin desteklenmesi
de dahil olmak üzere, ikili işbirliği
çerçevesinde çeşitli büyük ölçekli
altyapı projeleri gerçekleştirilmiştir.
GİZ’in uluslararası ortaklara
hizmet veren birimi olan GİZ
International Services (InS), bu
projede mühendislik, risk yönetimi
ve diğer çeşitli alanlarda danışman
ve uzman görevlendirerek ve
faaliyete dahil olan firmalara
dışardan eğitim olanağı sunarak
raylı sistemle Avrupa ve Asya’yı
birbirine bağlayan bu hayati altyapı
projesinde görev almıştır.

mesleki eğitim ve idari kapasitelerin arttırılması
alt yapının iyileştirilmesi
tarımda verimliliğin artırılması
endüstrinin güçlendirilmesi
ekonomik kalkınmanın desteklenmesi
çevrenin korunması
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Türkiye’de GİZ >>

Geçmişteki projelerimiz, büyük ölçekli endüstriyel planların yanında
Türkiye’de renkli televizyon yayınının kullanılmaya başlanması ve hatta bir
dönem Türk futbolunun desteklenmesi gibi ilginç girişimleri de kapsamıştır.
Yeni işbirliği biçimlerine geçişle birlikte, 2010 yılında iklim ve enerji
projelerinin oluşturduğu portföy; 2015 yılından itibaren ise Suriye krizinin
etkileriyle baş etme çabalarında Türkiye’nin desteklenmesine yönelik portföy
oluşturulmuştur.
GİZ, 1998 yılında Ankara Ofisini, 2014 yılında da proje merkezi olarak
Gaziantep Ofisini kurmuştur. Bugün, geçmiş projelerin devam eden
başarısına ve Türk kamu idareleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
ile devam eden başarılı ortaklığa tanıklık etmekteyiz.

2006
İstanbul Marmaray Tüp Geçit
Projesine destek

2015
Suriye krizine yanıt olarak
Türkiye’de projelerin başlatılması

2010
Enerji ve iklim
projelerinin başlatılması
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NATO ve G20 üyesi olan Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu
arasında jeopolitik bir kesişim noktasında yer almaktadır. 1999 yılından bu
yana AB üyeliğine aday ülke olarak Türkiye, ekonomik kalkınmayı önemli
demokratik yapılarla başarılı bir biçimde birleştirmiştir. Türk ekonomisi
yalnızca birkaç on yıl içerisinde, tarım ağırlıklı ekonomiden çok yönlü
ekonomiye dönüşmüş; klasik anlamda gelişmekte olan bir ülke olmaktan
çıkarak artık günümüzde kendisi bir donör ülke olmuştur.
Ancak, Türkiye çeşitli zorluklar ile mücadele etmekte, bunlar iklim
değişikliğinin etkilerinin yanı sıra, devam eden Suriye krizinin sonuçları
olarak öne çıkmaktadır. Zira krizin sonucu oluşan büyük mülteci akını
karşısında ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerini sağlamada merkezi ve yerel
idarelerin üzerine büyük bir ağırlık gelmiştir.

Türkiye’ de GİZ
Güncel proje portföyü

Günümüzde GİZ, Alman Hükümeti, AB ve çeşitli BM kuruluşları kanalıyla
sağladığı çok taraflı desteğe ek olarak, BMZ tarafından desteklenen
ikili işbirliği projeleri ile Geçici Koruma altındaki Suriyelilere yönelik
çalışmalarında Türkiye’yi doğrudan desteklemektedir. GİZ, Türk
yetkilileri, yerel ortakları ve ev sahibi toplulukları desteklemek ve
proje faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Türkiye’deki
Mültecilere ve Ev Sahibi Topluluklara Destek (SRHC) Kümesini”
oluşturmuştur.

BMZ’nin yeni gelişen ekonomilerde yatırım yapan
firmalara finansal ve profesyonel destek sağlama aracı
olan develoPPP programıyla GİZ, Türkiye’de küçük ölçekli
fındık çiftliklerinde sezonluk çalışan işçilerin çalışma
koşullarının ve tarımsal uygulamalarının iyileştirilmesine
yönelik olarak Ferrero ile ortaklık gerçekleştirmiştir.
Görevlendirilen uzmanlar tarafından, sağlık, güvenlik,
yasal iş sözleşmeleri ve insana yakışır iş uygulamaları
konularında danışmanlık ve eğitim sağlanmıştır.
GİZ’in Türkiye’deki mevcut
portföyü yanda sunulan
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine (SKH) katkıda
bulunmaktadır:

Türkiye’de GİZ International Services (InS)

Ayrıca Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliği,
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarına da
odaklanmaktadır. Bu kapsamda, GİZ Enerji ve İklim
Kümesi, Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer
Güvenlik Bakanlığı (BMU) adına projeler yürütmektedir.
Özellikle sera gazı emisyonları ve kamu binalarında enerji
verimliliğinin arttırılması konularına ağırlık verilmektedir.
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Ayrıca, iklim korumasına aktif katkı sağlarken bir yandan
da sürdürülebilir istihdamı teşvik edebilmek için BMZ
tarafından finanse edilen yeni tedbirler, Suriyeli ve Türk
kursiyerlerle güneş enerjisini biraraya getirmektedir.

GİZ, bir diğer hizmet birimi olan InS ile AB’ye katılım
öncesi yardım programlarında etkin rol almaktadır. GİZ
InS, 2006 yılından bu yana Türkiye’de eğitim, mesleki
eğitim, sağlık, insan kaynakları, turizm, ekonomik
kalkınma, kadınların güçlendirilmesi ve insan hakları gibi
alanlarda faaliyet göstermektedir. 2006 yılından bu yana
InS, Türkiye’de IPA fonları ile 8 büyük çaplı teknik destek
projesi uygulamıştır. Bunun yanısıra GİZ InS, Avrupa
Yatırım Bankası tarafından finanse edilmiş olan Marmaray
Tüp Geçit Projesi için “Proje Uygulama Birimi Projesini”
başarıyla yürütmüştür.
InS, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu gibi çok
sayıda kurum ve kuruluşa yüksek nitelikte teknik destek
ve danışmanlık hizmeti sağlamıştır. InS tarafından
uygulanan projeler, ilham veren AB-Türkiye mali işbirliği
öyküleri olarak AB Türkiye Delegasyonu tarafından övgüye
layık bulunmuştur.

12

SRHC kümesinin çalışmalarının merkezinde ortaklıklar
yer almaktadır. Projeler, ilgili Türk Bakanlıkları, yerel
idareler ve belediyelerin yanısıra ulusal ve uluslararası
STK’lar ile yakın işbirliği ve karşılıklı görüş alınarak
uygulanmaktadır.

GİZ’in çalışmaları

Yerinden edilme
ve göç

Türkiye’deki mültecilere ve ev sahibi
topluluklara yönelik çalışmalar

13

Türkiye’nin komşu ülkesi Suriye’de krizin
başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye,
bölgedeki Irak ve Afganistan gibi diğer
ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra, 3,6
milyonun üzerinde Suriyeliyi geçici koruma
kapsamında ülkeye kabul etmiştir.
Türkiye, göç hareketlerinin başlangıcından
itibaren mülteci akınını yönetme konusunda
muazzam çaba sarf etmektedir. Hükümet,
çalışmalarını acil durum müdahalelerinden
uzun vadeli ve ihtiyaca dayalı hizmet ve
uyumu hedefleyen önlemlere dönüştürürken
bir yandan da ilgili yasal çerçeveyi uygun
hale getirmiştir. Tüm bu çabalara rağmen,
bu kadar çok sayıda insanın ihtiyaçlarını
karşılamak, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı
büyük bir zorluk olmaya devam etmektedir.

BMZ ve Avrupa Birliği adına hareket eden GİZ,
Türkiye’ye kitlesel mülteci akını konusundaki
çalışmalarında destek sağlamaktadır. Bu
çalışmaların genel çerçevesini, BM öncülüğünde
Suriye krizine yönelik geliştirilen ve uygulanan
bölgesel destek planı “Bölgesel Mülteci ve
Dayanıklılık Planı (3RP)” oluşturmaktadır.
GİZ tarafından Suriyeli mülteciler ve ev
sahibi toplulukların desteklenmesine yönelik
uygulanan projeler ise, “Türkiye’deki Mültecilere
ve Ev Sahibi Topluluklara Destek (SRHC)
Kümesi” aracılığıyla koordine edilmekte ve
GİZ’in Türkiye portföyünün büyük bölümünü
oluşturmaktadır.
Her bir projenin ilgili ortakları ile hedeflerine
ulaşmak için çeşitli özel uygulamaları
bulunmakla birlikte küme, uyumlaştırılmış
projelerle ortak bir yaklaşımı desteklemekte
ve çalışmaların birbirini tamamlamasını
sağlamaktadır. Ayrıca küme projelerinin
başarılarının bütüncül olarak derlenmesine
olanak tanıyacak şekilde sonuç ve etkilere
ilişkin ortak bir izleme yolu geliştirilmiştir.

GİZ’in bu ortaklıklara katkısı, düzenli teknik destek
sağlama, katılımcı yaklaşımları destekleme, şeffaflığı ve
hesap verebilirliği güçlendirmeye yöneliktir. GİZ, ayrıca
standartları ve süreçleri uyumlaştırmak amacıyla sivil
toplum ve kamunun aktörleri arasındaki diyaloğu ve
paylaşımı da desteklemektedir.

Türkiye’deki politik
partnerlerimiz:
::
::
::
::

T.C. Cumhurbaşkanlığı
T.C. Dış İşleri Bakanlığı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı
:: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
:: T.C. İçişleri Bakanlığı-Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü
:: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
:: Sanayi ve Ticaret Odaları
:: Valilikler
:: Türkiye genelinde büyükşehir, şehir ve ilçe
belediyeleri
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SRHC Kümesi projeleri
İstihdam ve beceri geliştirme: SRHC Kümesi, gerek mülteciler gerekse ev sahibi
topluluğun ihtiyaç sahibi mensuplarına yönelik istihdam olanakları yaratmakta ve
geliştirmektedir. Küme projeleri, iş piyasası hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakta,
beceri eğitimleri sunmakta ve Türkiye’deki iş piyasası düzenlemeleri ve istihdam
olanakları konusunda farkındalığı artırmaktadır.

Yerinden edilme
ve göç >>

Seçilmiş

faaliyet alanları

GİZ - SRHC
Kümesi

Eğitim: SRHC Kümesi güvenilir ulaşım sağlama, mimari engelleri azaltma, sosyal
aktivite ve spor tesislerini geliştirme, kapsamlı rehabilitasyon çalışmaları uygulama
ve son teknoloji ürünü teknik ekipman temin etme yoluyla örgün ilk ve orta öğretimde
okul çağındaki Türk ve Suriyeli kız ve erkek çocuklarına yönelik iyileştirilmiş öğrenme
ortamlarına katkıda bulunmaktadır.
Sosyal uyum: Topluluklar arasında diyalog ve sosyal uyumu desteklemek, SRHC Kümesinin
tüm faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımıyla Küme,
hizmetlere eşit erişimi desteklemenin yanı sıra sosyal dayanışmayı ve farklı gruplar
içinde ve arasında toplumsallık duygusunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ilgi
alanları arasında bağlantı kurmak ve işbirliğini desteklemek için çaba sarf etmektedir.
SRHC Kümesi, hukuk alanında ve psiko-sosyal danışmanlık gibi alanlarda çeşitli koruyucu
hizmetler sunmaktadır.

Türkiye’de SRHC Kümesi projeleri faaliyetleri
Edirne
Kastamonu
Zonguldak

Yalova
lova
vaa

Sakarya

Artvin

Çorum

Bolu

Ordu

Amasya

Kars

Tokat
Bayburt

Yozgat

Kapasite geliştirme: Etkili işbirliği ortaklıkları, GİZ’in çalışmalarının merkezinde yer
almaktadır. Bu yaklaşım, uzun vadeli ve sürdürülebilir etkinin sağlanmasında kilit rol
oynamaktadır. SRHC Kümesi, ortak kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili bireyleri de
bilgi birikimi, beceriler ve işbirliğini arttırarak güçlendirmektedir.

Tunceli

Bingöl

Kayseri

A.Karahisar
Konya

Malatya

Aksaray

Isparta

Denizli

Erzurum

Erzincan

Sivas

Kütahya
Manisa

Ardahan

Rize

Trabzon

Giresun

Ankara

Bilecik

Çanakkale

Samsun

Düzce

Kocaeli

Bursa

Sinop

Karabük

Bitlis

Batman

Van

Siirt
Hakkari

Burdur
Karaman

Adana

Osmaniyee

Antalya

Gazz
Gaziantep
p

Mardin

Kilis
K
ilis
is
is
Mersin
Hatay

Geçici koruma altındaki Suriyeliler

İl bazında uygulanan faaliyetler

23 - 200

Adıyaman

1

Kilis

7

201 - 800

Malatya

1

Mersin

9

Yalova

1

Bursa

9

Konya

1

Ankara

13

1301 - 3000

Manisa

3

Şanlıurfa

18

3001 - 5000

Adana

5

Hatay

21

5001 - 11000

Kocaeli

6

İstanbul

28

Mardin

6

Gaziantep

37

İzmir

7

801 - 1300

11001 - 27000
27001 - 110000
110001 - 560000
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Enerji ve iklim

GİZ’in çalışmaları

Küresel ve yerel zorluklarla
mücadele

Bu bağlamda GİZ, Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) adına Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nı (ÇŞB) desteklemek üzere projeler yürütmektedir. Bakanlıklar, Türk-Alman Çevre Yürütme Kurulu ve TürkAlman Enerji Forumu kanalıyla düzenli olarak toplanmakta ve paylaşımda bulunmaktadır.

Faaliyet alanları:

GİZ, gelişen ekonomilerde Federal Almanya Cumhuriyeti
adına gerçekleştirdiği işbirliği aracılığıyla, bireylerin
ve sanayinin performansını arttırmak için çalışırken
gelecek nesiller için daha iyi bir geleceği güvence
altına almaya da odaklanmaktadır. Çevre sorunlarının
ulusal sınırları olmadığı için GİZ, proje ortağı ülkelerde
iklimin korunmasını, çevre dostu sürdürülebilir üretimi,
tüketimi, yenilenebilir enerji sistemlerinin artmasını ve
enerji verimliliği potansiyelinin kullanılmasını etkin bir
biçimde desteklemektedir.
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Türkiye’nin son 20 yılda kaydettiği hızlı ekonomik
büyüme, fosil yakıtlar ve önemli ölçüde yüksek sera gazı
emisyonlarına neden olan enerjiye yönelik çok yüksek bir
talep doğurmuştur. Bunun bir sonucu olarak, Türkiye dünyada
en çok karbondioksit salınımı olan 20 ülkeden biri olmuştur.
Fakat Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede ilk adımları
atmıştır. Genel enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen yeni
ulusal stratejiler ve mevzuat, enerji arzını çeşitlendirmeye
ve inşaat, sanayi ve ulaşım sektörlerinde kapsamlı enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji tedbirleri sunmaya yöneliktir.

:: Kamu görevlileri, sanayi tesisleri ve teşekkülleri ile enerji
uzmanlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
:: İzleme planları ve doğrulanmış yıllık emisyon raporları
:: Uluslararası yaz okullarının düzenlenmesi
:: Türkiye’de sera gazı emisyonlarının izlenmesi için özel
gereksinimlere uygun, son teknoloji ürünü, çevrimiçi izleme
sistemi
:: Enerji verimliliği için pilot okul yenileme çalışması
:: Üst düzey politika diyalogları ve konferanslar vesilesiyle
uzmanlar ile politika belirleyicileri bir araya getirmek
:: Türkiye için ilk Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nZEB)
tanımının geliştirilmesi
:: Türkiye’nin ilk Enerji Verimliliği Hackathonu’nun düzenlenmesi
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Enerji ve iklim >>
Enerji ve İklim Kümesi kapsamında devam eden
projelerden biri “Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV)
konusunda Kapasite Geliştirme” projesidir. Bu proje
kapsamında ÇŞB ile iş birliği içinde Türkiye’nin enerji
ve sanayi sektörlerinde bir MRV sistemi için gerekli
altyapı kurulmuştur.
Uluslararası İklim Girişimi (IKI) tarafından finanse
edilen proje, yenilikçi bir çevrimiçi veri yönetim
sistemi ve endüstriyel tesisler için kılavuzlar
geliştirmiştir. Bu sayede, Türkiye’nin sera gazı
emisyonlarının %50’sinden fazlasını oluşturan yaklaşık
700 tesis, her yıl doğrulanmış emisyon raporu
sunmaktadır. Proje aynı zamanda tesis yetkilileri
ve kamu görevlilerine kapsamlı eğitim seminerleri
de vermektedir. Projenin 2018’de uzatılmasıyla
birlikte, havacılık sektörü mevcut MRV sistemine
yeni bir sektör olarak dahil edilecektir. Ayrıca,
mevcut emisyon verilerinin kalitesinin artırılması ve
potansiyel Emisyon Ticaret Sistemi sektörleri için
kıyaslama önerilerinin belirlenmesi için çalışmalar
yapılacaktır.

Kamu binalarında enerji verimliliği projesi, ÇSB ile
mevzuat düzenleme, uluslararası teknoloji iş birliği
gibi konularda birlikte çalışmakta ve okulların enerji
verimliliği yönünden iyileştirilmesi gibi çok sayıda
somut faaliyet alanında etkinlik göstermektedir
Okulların iyileştirme çalışması, uzmanlar ile
bakanlıklar arasında etkin bir bilgi birikimi
paylaşımını teşvik etmektedir ve aynı zamanda
Türkiye’deki tüm okullarda iyileştirmeye yönelik
teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir tavsiyelerin
sunulması için temel teşkil etmektedir.
Ayrıca, GİZ Şebekeye Bağlı Yenilenebilir Enerji
projesi yoluyla enerji arzını çeşitlendirme konusunda
Türk hükümetini desteklemiştir. Şebekeyi çeşitlilik
gösteren yenilenebilir enerjiyle dengelemek, şebeke
için yeni standartlar geliştirmek, uluslararası en
iyi uygulamaları paylaşmak ve enerji ihaleleri
(belirlenen kapasitede elektrik enerjisi üretimi için
kamu ihaleleri) olarak bilinen uygulamaları başlatmak
yoluyla GİZ, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin üretim ve
tüketiminin arttırılmasına katkıda bulunmuştur.

GİZ, Nisan 2019 itibariyle BMZ adına “Yenilenebilir Enerji ve Göç (REMI)” projesini
uygulamaya başladı. REMI projesi, sürdürülebilir enerjiyi ve mülteci krizine dair çözümleri
aynı potada eritmektedir. Birbirini tamamlayan üç bileşenden oluşan bu proje ile, bir yandan
enerji altyapısı güçlendirilirken öte yandan sürdürülebilir istihdam olanaklarına ve sosyal
uyuma katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Türk ve Suriyeli katılımcılara
güneş enerjisi sistemleri ve montaj teknisyenliği eğitimi verilmektedir. Bu edinilen uzmanlığı
uygulamak için, kursiyerler Gaziantep’te seçilecek üç kamu binasının çatısına güneş
panelleri kurulumunda yer alacaktır. Ayrıca yenilenebilir enerjinin önemi konusunda bilinci
artırmak amacıyla bölgede, türlü etkinlikler ve tanıtım turları düzenlenecektir.
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P.13, ©GIZ/İlkin Eskipehlivan, MTE ve İş Gücü Piyasası Hizmetleri Projesi için
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P.18, ©GIZ/AFC MICE for the MRV Projesi için
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