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Sizleri, UCLG’nin amiral yayını olan 
Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi 5. Küresel 
Raporu’ndan bir parçası olan Ortadoğu ve 
Batı Asya Bölgesel Raporu ile selamlamaktan 
memnuniyet duyuyorum.

Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
(SKH’ler) yerelleştirilmesi bağlamında 
birçok önemli görev ve sorumluluğu yerine 
getiren belediyeler, uzun vadeli refahı, barışı, 
sürdürülebilirliği ve küresel gündemlerin diğer 
birçok taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak 
için birçok strateji geliştirmiştir. Ancak bu 
uluslararası gündemlerin tarihsel potansiyellerini 
gerçekleştirebilmeleri ve başarmaya çalıştıkları 
dönüşümü teşvik edebilmeleri için yerel düzeyde 
güçlü bir sahiplenme şarttır. 

Bu bakış açısına dayanan “Küresel 
Gündemlerin Yerelleştirilmesi” başlıklı GOLD 
V Raporu, SKH’lerin yerelleştirme süreçlerinin 
güncel küresel bir haritasını ve özellikle 

Sunuş

desantralizasyonun ve çok düzeyli yönetişimin 
bu süreçlere olan katkısını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır

MEWA bölgesinin temsilcileri olarak bizler, 
bölgemize özel bir atıfta bulunarak küresel 
gündemlere kentsel ve bölgesel bir perspektifin 
dâhil edilmesi ihtiyacını savunan bu Rapor’a 
katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu 
çabaların, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
yerelleşmede ve sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanmasında artan rolünü görmekten 
memnuniyet duyduk.

Bu raporun sizlere ilham kaynağı 
olacağını ve başarmak istediğiniz dönüşümü 
destekleyeceğini ümit ediyoruz. Müreffeh, 
huzurlu bir gelecek için en iyi dileklerde 
bulunuyor, saygılarımı sunuyorum. 

Mehmet Duman
UCLG-MEWA Genel Sekreteri
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2019 yılı, 2030 Gündemi’nin uygulanması ve 
izlenmesi noktasında ilk önemli kilometre taşıdır. 
Üzerinde anlaşmaya varılan en iddialı küresel 
gündemlerden birinin kabul edilmesinden bu 
yana geçen dört yıl, bizlere kaydedilen ilerlemeyi 
değerlendirme fırsatı sunuyor.  Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler’in temsil ettiği yerel 
ve bölgesel yönetimler için, 2030 Gündemi 
gezegenimiz için sürdürülebilir bir gelecek 
inşa edilmesinin önünü açması gereken yeni bir 
toplumsal sözleşmenin timsalidir. Bu gündemin 
iddialı vizyonu ve somut hedefleri, bizlere umut 
vaat ediyor ve aslında hepimizin neler yapılması 
gerektiğini bildiğini gösteriyor. Bizi mevcut iklim 
tehlikesine ve eşitsiz ve dışlayıcı toplumlara doğru 
götüren kalkınma modellerinden uzaklaşarak 
birlikte farklı bir yol haritası izlemeliyiz.

2030 Gündemi’nin ilk dört yıllık döneminin 
sonunda vardığımız sonuç, hâlâ doğru yolda 
olmadığımızdır. Bu yeni gündemin başında, 2015-
2016 yıllarındaki eşi benzeri görülmemiş küresel 
mutabakat, toplumlarımızın daha sürdürülebilir 
ve kapsayıcı bir kalkınma döngüsüne geçişinin 
yolunu açtı. Ancak bugün bunun yenilenmesine 
ilişkin ciddi bir ihtiyaç var. 

Kendimizden eminiz ve bu raporun, yeni 
itici gücün hizmet ettiğimiz ve temsil ettiğimiz 
topluluklar düzeyindeki yerel eylemlerden 
gelmesi gerektiğini ortaya koyacağını umuyoruz.

UCLG Başkanı olarak, uluslararası toplumun 
forumlarında ve en üst düzey müzakere 
ve danışma toplantılarında yerelleştirme 
meşalesinin taşıyıcılığını yaptım. Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Küresel Görev Gücü aracılığıyla tüm 
üyelerimizin temsilini desteklemekten dolayı 
gurur duymaktayım. Bu, Habitat-III’ün ardından 
üyelerimizi bir araya getiren bir araç ve platform 
oldu.

Yerelleşmeyi hızlandıran yerel-küresel 
hareketin giderek büyüdüğünü görmekten 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
 Yerel ve bölgesel yönetimler, küresel gündemlere 
ulaşma yolundaki zorlukları benimsedi ve dünya 
çapındaki seferberlik gitgide artıyor.

5. GOLD Raporu, 15 yıllık bir bilgi birikimine 

Önsöz
dayanıyor. Yerel yönetimlerin küresel 
gündemlere katkısı noktasında üyelerimizin 
kaydettiği ilerlemeyi göstermeleri ve yerel ve 
bölgesel yönetimlerin günlük faaliyetlerine 
en yüksek değeri göstererek bu faaliyetlerin 
geçmişte olduğu kadar gelecekte de ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koyma fırsatı tanıyor. 

5. GOLD Raporu, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin ve yerel yönetim birliklerinin, farklı 
coğrafi bölgelerden gelen araştırmacıların, UCLG 
Komitelerinin ve ortakların uzmanlık alanlarını 
katılımcı bir süreçle bir araya getirmektedir. 
Küresel gündemlerin dünyanın her bölgesinde 
uygulanması için yerel, bölgesel ve ulusal 
stratejileri değerlendirmektedir.  Bunu yerel, 
metropol ve bölgesel yönetimlerin kurumsal 
çerçevelerinin gelişimini analiz ederek ve yerel 
yönetimlerin hedeflere ulaşma ve dönüştürücü 
değişimi sağlama çabalarına özel önem vererek 
yapmaktadır. 

Rapor, kentlerin ve bölgelerin sosyal, 
ekonomik, çevresel ve kültürel gelişmenin 
bel kemiği olduğunu göstermektedir. İklim 
acil durumuna çözüm üretme noktasında 
bağlılıklarını ve katkılarını sunmakta ve aynı 
zamanda çıkardıkları dersleri dünyadaki diğer 
kentlerle paylaşmaktadırlar.

Teşkilatımız, bu yayında da yer alan raporun 
bulgularına dayanan bir dizi politika önerisi 
sunmaktadır. İttifaklar oluşturmaya, halkı 
savunmaya ve yerel düzeyde kamu hizmeti 
sunumunu kalkınma gündemini gerçekleştirmek 
için gereken yatırımların merkezine yerleştirmeye 
özel önem vermekteyiz.

Ayrıca tüm yönetim kademelerini ve tüm 
paydaşları, daha azimli olmaya ve yerelleştirme 
yoluyla “bütüncül toplum” yaklaşımını 
geliştirmemize destek vermeye çağırıyoruz.

Bu doğrultuda, sorumluluklarımızı yerine 
getirmemize yardımcı olabilecek yasal ve 
finansal çevrelerin geliştirilmesi yoluyla ulusal 
hükümetlerin yerel yönetimleri ve toplulukları 
güçlendirmeye yönelik bağlılığına ihtiyacımız 
olacaktır.

Bu rapor, gerekli kaynakları olan bir 
yerelleştirmenin “hızlanma on yılını” gerçeğe 
dönüştürmede belirleyici bir araç olabileceğini 
göstermektedir.

Ortaklıklarımızı ve çalışmalarımızı ileriye 
götürmek üzere yatırım yaptığımız ve 
üyelerimizin, halkın ve uluslararası toplumun 
hizmetinde kullandığımız bu aracın taşıdığı 
büyük potansiyeli göreceğinizi umuyoruz. 

Mpho Parks Tau
İşbirlikçi Yönetişim ve Geleneksel 
İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı
Güney Afrika Yerel Yönetimler Birliği (SALGA) 
Eski Başkanı, UCLG Başkanı (2016-2019)
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2016 yılından bu 
yana, SKH'lerin 
yerelleştirilmesine yönelik 
yerel ve bölgesel hareket, 
giderek dünyanın tüm 
bölgelerine yayılmaktadır.

ECOSOC Kalkınma için finans forumu 
bakanların yuvarlak masa toplantısı, Nisan 

2018 (fotoğraf: UCLG-CGLU/Joel Sheakos-
ki, bit.ly/33dIWf2)
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12 GOLD V RAPORU

2015 ve 2016 yıllarında, dünya liderleri, 2015 ve 2016 yıllarında, dünya liderleri, 
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel 
anlaşmaların kabul edilmesiyle çok taraflı iş anlaşmaların kabul edilmesiyle çok taraflı iş 
birliğinde tarihi bir kilometre taşı oluşturmak birliğinde tarihi bir kilometre taşı oluşturmak 
için bir araya geldi. 2030 Gündemi ve için bir araya geldi. 2030 Gündemi ve 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Yeni 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Yeni 
Kentsel Gündem, Paris İklim Anlaşması, Kentsel Gündem, Paris İklim Anlaşması, 
Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi ve 
Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Kalkınma için Finansman Hakkında Addis 
Ababa Eylem Gündemi, günümüzün küresel Ababa Eylem Gündemi, günümüzün küresel 
sorunlarına haklara dayalı kararlı bir yaklaşım sorunlarına haklara dayalı kararlı bir yaklaşım 
benimseyerek cevap vermeyi amaçlayan benimseyerek cevap vermeyi amaçlayan 
küresel iradeyi ortaya koymaktadır.küresel iradeyi ortaya koymaktadır.

Yerel ve bölgesel yönetimler; detaylandırma, 
benimseme ve uygulama süreçlerini 
devreye sokma yoluyla küresel gündemlerin 
gerçekleştirilmesine dair bağlılıklarını 
göstererek bu zorluklarla baş edebilecek düzeye 
gelmişlerdir. Onların bakış açısına göre, küresel 
gündemler birbiriyle ilintilidir ve tek başlarına 
gerçekleştirilemez; bu nedenle, bölgelerimizi 
ve şehirlerimizi etkileyen birbiriyle oldukça 
ilintili olan bu zorlukların üstesinden gelmek 
için tüm sürdürülebilirlik eylemleri tamamen 
bütünleşik ve kapsamlı olmalıdır. 2030 Gündemi, 
tüm bölgelerde yaygın olarak benimsenmiş ve 
Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) bağlamında 
azim, evrensellik ve karmaşıklık açısından ileriye 
doğru atılmış önemli bir adımı temsil etmektedir. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) 
birbirine bağlılığı, bir yandan, toplumlarımızın 
karşılaştığı çok boyutlu zorlukların üstesinden 
gelmek için bizlere en iyi fırsatı sunuyor. Öte 
yandan, politika oluşturma çabalarının önemli 
ölçüde artırılmasını ve ‘hiç kimsenin ve hiçbir yerin 
geride kalmamasını’ temin eden gerçek anlamda 
bütünleşik bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bir 
başka deyişle, BM’nin insanları kalkınmanın 
merkezine koyan ve hakiki bir çok düzeyli ve 
çok paydaşlı yönetişim sistemini kapsayan (bkz. 
Kutu 2) kalkınmaya yönelik “bütüncül devlet” 
ve “bütüncül toplum” yaklaşımının (bkz. Kutu 1) 
benimsenmesini gerektiriyor. 

Mevcut durumda SKH’lerin ilk dört 
yıllık uygulama döneminin sonuna gelmiş 
bulunmaktayız; bu da her bir SKH’nin dünya 

çapındaki uygulama durumunun en az bir 
kez değerlendirildiği anlamına gelmektedir. 
Sonuç olarak, uluslararası toplum kaydedilen 
ilerlemeyi, ortaya çıkan eğilimleri ve son dört 
yılda karşılaşılan zorlukları dönemin sonunda 
değerlendirmektedir ve bu konular, Eylül 
2019’daki SKH Zirvesi’nde tartışılacaktır.

BM’nin her dört yılda bir yayınlanan Küresel 
Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’na ve BM 
Genel Sekreteri’nin 2019 Özel Raporu’na göre, 
genele bakıldığında özellikle 1, 3, 5, 7, 8, 11 ve 
14.1 numaralı SKH’lerin uygulanmasına ilişkin 
olumlu eğilimlerin ortaya çıkmakta olduğu 
görülmektedir. Aşırı yoksulluk, çocuk ölüm 
oranları ve gecekondu mahallelerinde yaşayan 

1. Küresel bağlam 

Kutu 1

Politika oluşturma süreçlerine bütünleşik bir 

şekilde yaklaşma gereğini vurgulayan ve tüm 

yönetim organlarını ve toplumun tüm üyelerini 

içeren çok düzeyli ve işbirlikçi yönetişim 

çerçeveleridir. Politika yapımının kurumsal 

siloların ötesinde bütünleşik bir yaklaşımla 

gerçekleşmesini gerektirerek ve dolayısıyla 

sinerji oluşumu ve kamusal hesap verme 

sorumluluğunun artırılmasına katkı sağlayarak 

politika tutarlılığının temelini oluşturması 

dolayısıyla, bu yaklaşımların benimsenmesi 

sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi 

bakımından kritik önem taşımaktadır (bkz. Kutu 

7). Yönetişim çerçevelerinin hayata geçirilmesi, 

ulus düzeydeki hükümetlerin ve toplum 

üyelerinin, hükümetin her seviyesindeki politika 

tasarımı, uygulama ve izleme süreçlerinde 

etkin bir şekilde yer almasını sağlayan yeterli 

koordinasyon ve katılım mekanizmalarının 

oluşturulmasını gerektirir.

Kaynak: UNPAN; GTF, UCLG (2019). “SKH'lerin 
Yerelleştirilmesine Doğru”.

“Bütüncül devlet” ve 
“bütüncül toplum” 
yaklaşımları
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kentsel nüfusun payı düşmeye devam ederken, 
sağlık, bazı toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri ve 
yoksul bölgelerde elektriğe erişim konularında 
ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, yeni 
sürdürülebilirlik paradigmasına doğru geçiş, 2030 
yılı itibariyle hedeflere ulaşma yolunda gerekli 
dönüşümü tetiklemek için gerekli olan hız ve 
ölçekte gerçekleşmemektedir. Açlık, 2016’dan bu 
yana gözlenen bir eğilimle, 2019 yılında da artmaya 
devam etmiştir. Kentlerin %70’inden sorumlu 
olduğu sera gazı salınımları da artmaya devam 
ederken, iklim değişikliğinin giderek kötüye 
gitmesiyle birlikte biyolojik çeşitlilik kaybı önemli 
ölçüde hızlanarak artmaktadır.2  Yoksulluğun 
azaltılmasında kaydedilen ilerlemeye rağmen, 
artan eşitsizlik ayrımcılığa uğramış ve dezavantajlı 
kesimlerin (yoksullar, kadınlar, gençler, yaşlılar, 
engelliler, etnik ve cinsel azınlıklar vd.) toplumdan 
dışlanmasının yolunu açmaya devam etmektedir. 
Bunlara ek olarak, uygulama araçları gelişmekle 
birlikte, sürdürülebilir kalkınma için finansman 
sorunu devam etmektedir. Bölgesel çatışmalar 
sebebiyle yıpranan kurumlar, birbiriyle ilişkili 
zorluklar ağının büyüklüğü karşısında yeterli yanıtı 
verecek kadar güçlü değildir. 

BM Genel Sekreteri’nin vurguladığı gibi, 
dünyayı şekillendiren mevcut sosyal, ekonomik ve 
çevresel eğilimler, SKH’lerin gerçekleştirilmesini 
büyük ölçüde etkilemekte ve verilen zamanda 
hedeflere ulaşılması noktasında göz korkutucu 
bir zorluk teşkil etmektedir. BM Genel Sekreteri, 
bu türden beş eğilimi kentleşme, demografik 
değişim, iklim değişikliği, sürüncemeli krizler ve 
öncü teknolojiler olarak belirtmektedir.3 

Bu eğilimler arasındaki etkileşimler, sinerji 
ve değiş tokuşlar; yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde oldukça karmaşık ve birbirine 
bağlı politika oluşturma ortamlarını meydana 
getirmektedir. Bu raporun temel amaçlarından 
biri, yerel ve bölgesel yönetimlerin bu tür 
eğilimler karşısında küresel gündemlerin 
başarıya ulaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu 
incelemektir. Bu gündemler ve yerel ve bölgesel 
yönetimlerin onları başarıya ulaştırma taahhüdü, 
toplumlarımızı değiştirmekte ve dünyanın 
dört bir yanındaki çok çeşitli bağlamlarda iyi 
yönetişim ve vatandaş katılımının gelişmesini 
desteklemektedir. Bu nedenle, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin SKH’lerin uygulanması açısından 
nerede durduğunu daha iyi anlama ve değişimin 
katalizörleri olan küresel gündemlerin ve yerel 
süreçlerin birbirlerini güçlendirici potansiyelinden 
tam anlamıyla yararlanmak için politika 
oluşturma süreçlerini yeniden gözden geçirme 
doğrultusunda bu dönemi değerlendirmemiz 
kritik önem taşımaktadır.

Bu raporun amacı, yerel ve bölgesel 
perspektiften günümüzün zorluklarına cevap 
veren bütünleşik politikaların ve eylemlerin nasıl 
teşvik edilebileceğini araştırarak bu girişimlere 
katkıda bulunmaktır. 

Kutu 2

Yerel özerkliğe saygı duyarak, yönetimin yetki ve sorumluluklarının 
yerindenlik ilkesi doğrultusunda hem dikey hem de yatay olarak 
tahsisini sağlayan, eşgüdüm mekanizmalarına dayanan bir karar alma 
sistemidir. Bu sistem, optimal bir desantralizasyon düzeyinin olmadığını 
(bkz. Kutu 5) ve uygulama ve yetkilerin bağlama özel olduğunu kabul 
etmektedir. Politika yapımında sorumluluklar ve sonuçlar tamamıyla 
birbirinden ayrılamaz ve farklı yönetim seviyeleri birbirine bağlıdır. 
Çok düzeyli yönetişim, tüm düzeylerin bilgi paylaşımında ve tam bir 
işbirliği içerisinde bulunmasını gerektirmektedir; böylece her yönetim 
düzeyi, politika sonuçlarını optimize etmek amacıyla ilgili paydaşlarla 
açık ve hesap verebilir şekilde yatay ilişkiler kurabilmektedir.

Kaynak: UCLG (2016). 'Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon 4. Küresel Raporu Kentsel 
Geleceğin Ortak İnşası.'

Çok düzeyli yönetişim

Rapor, yerel ve bölgesel yönetimlerin gündelik 
sorumluluklarının bir parçası olarak, nüfusun 
altyapıya, hizmetlere ve yaşam fırsatlarına 
erişimi üzerinde doğrudan etkisi olan politikaları 
ve eylemleri -her zaman resmi olarak “SKH 
etiketli” olmasa da- nasıl uyguladıklarına dikkat 
çekmektedir.  BM Genel Kurulu, BM Genel 
Sekreteri ve Habitat III’de varılan mutabakatın 
da kabul ettiği gibi, ekonomilerimizin karbondan 
arındırılması ve enerji, su, gıda, ulaşım ve 
altyapıya erişimin sağlanması, çoğunlukla yerel 
ve bölgesel yönetimlerin öncülük ettiği yerel ve 
proje-düzeyindeki yatırımlarla sağlanacaktır. Bu 
nedenle, SKH’lerin ve diğer küresel gündemlerin 
başarılması isteniyorsa, bölgelerin ve kentlerin 
sürdürülebilirliğe doğru nasıl ilerlediğine, bu 
doğrultuda hangi girişimlerin ortaya konduğuna 
ve hangi engellerle karşılaşıldığına dair kritik bir 
bilgi kütlesi oluşturmak çok önemlidir. 

İnsanlığın tecrübe ettiği ana dönüşümlerden 
biri, toplumun hızla kentleşmesidir ve bu 
bağlamda, yerel ve bölgesel yönetimler kendilerini 
giderek daha önemli zorlukların merkezinde 
bulmaktadır. Kentsel alanlarda yaşayan dünya 
nüfusunun oranının, 2050 yılı itibariyle %55’ten 
yaklaşık %70’e yükselmesi beklenmektedir. Kent 
nüfusunda gerçekleşecek olan 2,3 milyarlık artışın, 
kentleşme oranının en hızlı arttığı alt ve alt-orta 
gelir bölgelerinde yoğunlaşması muhtemeldir. 
Nüfus artışındaki değişimler, nüfusun yaşa göre 
dağılımı ve göç modellerindeki değişiklikler, 
kentleşme yollarını ve çevre bölgelerdeki 
değişiklikleri büyük ölçüde etkilemektedir. Aynı 
zamanda, yoksulluğun azaltılması, gıdaya ve suya 
erişim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik 
büyüme ve iyi iş, eşitsizliklerin azaltılması ve art 
bölgeleriyle ile daha iyi bir şekilde bütünleşen 
sürdürülebilir kentlerin yaygınlaştırılması gibi 
birçok SKH’yi ilgilendirmekte olup SKH’lerin 
uygulanmasını önemli ölçüde etkilemektedir.

1.BM, Özel Yayın: Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine Yönelik 
İlerleme, Genel Sekreter 
Raporu, 2019 oturumu; Bilim 
İnsanları Bağımsız Grubu - IGS 
(2019'da çıkacak); Küresel 
Sürdürülebilir Kalkınma Raporu; 
BM Genel Sekreteri (2019), 
Ekonomik, sosyal ve çevresel 
alanlardaki mevcut eğilimlerin 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
üzerinde uzun vadeli etkisi; 
BM, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Raporu, 2019.

2.IPCC (2018), 1,5ºC Küresel 
Isınma Özel Raporu

3.BM Genel Sekreteri 
(2019), Ekonomik, sosyal ve 
çevresel alanlardaki mevcut 
eğilimlerin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine uzun 
vadeli etkisi.

4.BM (2014), 2030'a kadar 
Saygınlığa Giden Yol: 
Yoksulluğu Sona Erdirmek, 
Tüm Hayatları Dönüştürmek 
ve Gezegeni Korumak.  Genel 
Sekreter’in 2015 sonrası 
Gündem Sentez Raporu, 94. 
Paragraf 
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 Genel olarak, dünyanın nüfus artış hızı on 
yıl öncesine göre yavaşlamış olup her yıl %1,1 
oranında artmaktadır.5 Ancak, bu rakamlar 
bölgeler ile kentsel ve kırsal alanlar arasındaki 
önemli ölçüde heterojen olan demografik 
modelleri maskelemektedir.

2019-2050 yılları arasındaki büyüme tahmininin 
yarısından fazlasının (iki milyar kişi) Afrika’da 
gerçekleşmesi beklenirken, Asya nüfusunun 650 
milyon ve Latin Amerika nüfusunun 180 milyon 
artması beklenmektedir. Avrupa nüfusunun 
ise azalacağı öngörülmektedir.6 Nüfus artışının 
ekonomik olarak en az gelişmiş bölgelerde 
yoğunlaşacak olması, bu bölge ve kentlerin 
yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmasını ve eğitim, 
sağlık ve temel hizmet sunumlarını iyileştirmesini 
daha da zorlaştıracaktır. Ayrıca, nüfusun yaşlanma 
hızı dünya bölgeleri arasında değişmekle birlikte, 
60 yaş üzeri nüfusun 2030 yılına kadar 1.4 milyar 
kişi seviyesine yükselmesi beklenmektedir. 
2050 yılına gelindiğinde, dünyadaki tüm 
bölgelerin nüfuslarının %25’inden fazlasını 60 
yaş üzeri nüfusun oluşturacağı beklenmektedir. 
Bunu duruma istisna olarak, 15 ila 19 yaşları 
arasındaki dünyanın en büyük nüfusuna sahip 
olması beklenen Afrika’yı verebiliriz.  Yaşlanan 
bölgeler ve şehirler, yaşlılara emekli maaşı ve 
sosyal koruma sağlamak için artan mali ve siyasi 
baskılarla karşı karşıya kalacaktır. Aynı zamanda, 
artan genç nüfusuna sahip bölgelerin ve şehirlerin 
2030 Gündemi’nin uygulanmasını sağlamak üzere 
yeterli sağlık, eğitim ve iş olanakları sunmaları 
kritik rol oynayacaktır.

İklim ve çevre sorunları, bölgelerimizi ciddi 
anlamda yeniden şekillendirmekte ve kentleri 
doğrudan etkilemektedir. Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) 2018 Özel Raporu’na 
göre, dünya sıcaklığı endüstriyel dönem öncesi 
seviyelere göre 1°C artmış durumda ve mevcut 
haliyle her on yılda 0,2°C oranında sıcaklığının 
artmaya devam etmesi halinde 2030 yılında 
küresel ısınma 1,5°C’ye ulaşmış olacak. 

Bu rapor, iklim değişikliğini azaltma ve iklim 
değişikliğini 2°C ve hatta mümkünse 1,5°C ile 
sınırlama hedefine ulaşma noktasında şehirlerin 
oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır. Küresel 
ısınmanın 2°C’ye ulaşmasına izin vermek doğa 
ve insan sistemlerini kritik derecede tehlikeye 
atacak ve özellikle en savunmasız nüfusları ve 
bölgeleri etkileyecektir. 1990’dan bu yana, iklimle 
ilişkili olarak yaşanan büyük afetlerin sayısı iki 
katına çıkmıştır. Bu durum, büyük ölçüde değişen 
hava koşulları ile birlikte, ölçülemez bir acıya, 
insan yaşamının kaybına ve altyapının tahrip 
edilmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda, 
kaynak kıtlığının artmasını ve nüfusların zorla 
yerinden edilmesini beraberinde getirmektedir.  
Mevcut gerilimler, genellikle kırılgan olan siyasi 
sistemlere ve kaynaklara ek baskı uygulayarak 
şiddet için risk çarpanı olarak ortaya çıkmaktadır. 
2010 yılından bu yana, devlet temelli ve devlet dışı 
aktörler temelli sırasıyla %60 ve %125 oranında 
artmış; dünyadaki yerinden edilmiş insan sayısı 
son 20 yılda iki kat artarak 65 milyona ulaşmıştır.7 
Küresel barışın bozulması, hukukun üstünlüğü, iyi 
yönetişim ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın 
temel taşları için asli tehdit teşkil etmektedir.

Bu tür zorluklar karşısında, çok geç olmadan 
eylemlerimizin uygulama alanını genişletip 
çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. 
Bunu başarabilmek için, kalkınma stratejileri 
hakkında farklı şekilde düşünmeli ve sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik günümüz dünyasının 
gerçekliğini yansıtan ve kanıta dayalı bir yaklaşım 
benimsemeliyiz. Kentleşme, ileri teknolojilerinin 
gelişimi ve bağlantılılık çağdaş toplumlarımızın 
belirleyici özelliklerinden bazılarıdır. Yönetişim 
açısından bazı zorluklar teşkil etseler de bu 
özellikler, SKH’lere ulaşmanın ve gelecek nesiller 
için yaşamı muhafaza etmenin anahtarlarıdır.  

5. UNDESA (2019). Dünya 
Nüfus Tahminleri 2019: Veri 

Kitapçığı. 

6. UNDESA (2018), Dünya 
Kentleşme Tahminleri: 2018 

Yılı.

7. Ülke İçinde Yerinden Edilme 
İzleme Merkezi (2018), Ülke 

İçinde Yerinden Edilme 2018 
Küresel Raporu

New York'ta, 24 Eylül 2019 
tarihinde gerçekleşen 

Birleşmiş Milletler SKH Zirvesi 
kapsamında, Küresel Görev 

Gücü tarafından düzenlenen 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Forumu. 24, 2019 (fotoğraf: 
UCLG-CGLU/Ege Okal, bit.

ly/2naVvsb).
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GOLD V Raporu, bu iddialı Küresel Hedeflerin ve 
alt-hedeflerin,  şehirleri, kasabaları ve bölgeleri 
oluşturan alanlar ve topluluklar tarafından 
tasarlanan ve uygulamaya konulan politikalar, 
eylemler ve girişimler yoluyla gerçekleştirilme 
alternatifleri üzerine önerilerde bulunmayı 
hedeflemektedir. Rapor; kentsel ve bölgesel 
planlama, stratejik tasarım, kurumsal çevreler 
ve siyasi yol haritaları, yerel potansiyelden tam 
anlamıyla yararlanma, tüm yerel paydaşları 
içerme ve yerel ihtiyaçları baz alma yolunda 
bölgelere tam olarak entegre edilmedikçe, 
başka bir deyişle ‘bölgeselleştirilmedikçe’, bu 
hedefin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 
tezini öne sürmektedir.  Başka bir ifadeyle, bu 
hedeflere ancak küresel gündemlerin gelişmiş, 
farklı paydaşların dâhil olduğu ve hesap 
verebilir bir yerelleştirme sürecinden geçilerek 
ulaşılabilir (bkz. Kutu 3).

Bölgeler ve şehirler, hem çevreye saygılı 
hem de insanlara öncelik veren kalkınma 
modellerini teşvik eden dönüşüm süreçlerine 
öncülük edebilmektedir. Bütünleşik planlamaya 
dayalı bölgesel kalkınma stratejileri; şehirleri 
ve bölgeleri dönüştürme, toplumsal içermeyi 
teşvik etme, kaynak kullanımını ve sera gazı 
salınımlarını azaltma ve kırsal-kentsel bağlantıları 
geliştirme gücüne sahiptir. Son teknolojiler ile 
şehirler ve onların yeniliği çekebilme becerileri 
sayesinde ölçek ekonomileri, SKH’lerin hayata 
geçirilmesi noktasında büyük katalizör görevi 
görmektedir. Bu kapsamda, alternatif üretim ve 
tüketim modellerinin, desantralize yenilenebilir 
enerji sistemlerinin, bireysel sağlık hizmetlerinin 
ve doğal afet tespitine yönelik çözümlerin 
geliştirilmesine ve şehirler, kasabalar ve onların 
hinterlantları arasında daha güçlü bağların 
kurulmasına olanak sağlamaktadır. Olasılıklar 
sınırsızdır. Bu raporda ortaya konulduğu üzere, 
yerel gerçekliklere dayanan ve uygun olan bu tür 
yerelleştirilmiş kalkınma stratejileri, kalkınmayı 
dönüştürmeye yönelik küresel süreç üzerinde de 
etkilidir ve bu da dolayısıyla sürdürülebilir yerel 
süreçleri güçlendirmektedir.

Yerel kalkınmaya bölgesel bir yaklaşımın 
(YKBY) dönüşüm potansiyeli çok büyüktür (bkz. 
Kutu 4). Bununla birlikte, bu potansiyeli tam 

2. SKH’ler neden 
yerelleştiriliyor? Raporun 
hedefleri ve amaçları 

anlamıyla açığa çıkarmak ve küresel kalkınma 
gündemlerinin uygulanmasını sağlamak için bazı 
önemli zorlukların ele alınması gerekmektedir. 
2030 Gündemi’nin maddelerinin uygulamaya 
konulması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi 
yolunda 2015’ten bu yana önemli bir çaba sarf 
edilmiştir. Bununla birlikte, toplumlarımızın 
karşı karşıya olduğu çok boyutlu zorluklar göz 
önüne alındığında, 2030 Gündemi ve SKH’ler, 
dar hedeflere yönelik politika yapımının 
ötesine geçerek, yönetişim kültürünü ve 
kurumlarını yeniden gözden geçirme çağrısında 
bulunmaktadır.

Bu raporda tartışılacağı üzere, SKH’lerin 
uygulanmasına yönelik mevcut ulusal 
stratejiler ve kurumsal çerçeveler, bunlara ek 
olarak desantralizasyon durumu ve küresel 
gündemlerin yerelde uygulanmasına yönelik 
mevcut araçlar, yerel eylemlerin ulaşabileceği 
dönüşüm gücünü belirlemektedir (bkz. Kutu 5). 
Bunun sonucunda şu sorular ortaya çıkmaktadır: 

Kutu 3

2030 Gündemi, SKH'lere yönelik kapsayıcı 
ve yerel bir yaklaşımın gerekli olduğunu 
vurgulamaktadır. Yerelleştirme, “küresel, 
ulusal ve ulus-altı sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ve alt-hedeflerine ulaşmak 
için stratejileri yerel düzeyde tanımlama, 
uygulama ve izleme süreci” olarak 
tanımlanmaktadır. Özellikle, hedeflerin ve 
alt hedeflerin belirlenmesinden, uygulama 
araçlarının geliştirilmesine ve kaydedilen 
ilerlemenin ölçülmesi ve izlenmesi için 
göstergelerin kullanılmasına kadar, 2030 
Gündemi’ni gerçekleştirme noktasında ulus-
altı bağlamları göz önünde bulundurmaktadır.

Yerelleştirme

Kaynak: GTF, UCLG (2019), 'SKH’lerin Yerelleştirilmesine 
Doğru'; GTF, UNDP, UN-Habitat (2016), 'SKH’lerin 
Yerelleştirilmesine Yönelik Yol Haritası: Ulus-altı Düzeyde 
Uygulama ve İzleme'; BM Kalkınma Grubu (2014), '2015 
Sonrası Gündemi Yerelleştirme' (Haziran 2014'ten Ekim 
2014'e kadar yürütülen küresel BM diyalog sürecinin çıktısı).

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   15TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   15 3.02.2021   12:51:143.02.2021   12:51:14



16 GOLD V RAPORU

SKH’ler hem yerel eylemlere ilham verip hem de bu 
tür kurumsal çevreleri etkileyebilir mi? Şehirlerden 
ve bölgelerden başlayan yerel eylemler küresel 
değişime dönüşebilir mi?

Bu, kalkınma politikasını küresel anlamda 
etkileyen (ve değiştiren) bir dizi ilgili konuya 
ışık tutması açısından önemlidir. Daha önce 
belirtildiği gibi, bu çalışma öncelikle SKH’lerin 
bölgelerdeki ilerleme durumunu göstermeyi ve 
küresel gündemlerin gerçekleşmesi bakımından 
kritik önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. 
2030 Gündemi’nin yerine getirilmesi için yerel 
ve bölgesel yönetimler, sivil toplum, özel 

Kutu 5

Devletin idari makamlarından ayrı olan ve verilen sorumlulukları 
yerine getirmeleri için yasal çerçevenin bir dereceye kadar 
öz yönetim hakkı tanıdığı ve bu doğrultuda yetki, kaynak ve 
kapasite tahsis ettiği yerel yönetimlerin mevcut olmasıdır. Karar 
verme meşruiyetleri, gücün nasıl kullanıldığını belirleyen ve 
yerel yönetimleri kendi yetki alanlarındaki vatandaşlara karşı 
hesap verebilir kılan temsili, seçilmiş yerel demokratik yapılar 
tarafından desteklenmektedir.

Dünya Ulus-altı Yönetim Maliyesi ve Yatırımlar Gözlemevi 
şu tanımı önermektedir: “Desantralizasyon; yetkilerin, 
sorumlulukların ve kaynakların merkezî yönetimden, genel oy ile 
seçilen, bir dereceye kadar özerkliği olan ve ayrı tüzel kişilikler 
olarak tanımlanan ulus-altı yönetimlere devredilmesidir."

Kaynak: BM Habitat (2009), “Desantralizasyon ve Temel Hizmetlere Erişim 
Uluslararası Kılavuzu”; UCLG (2008), “Dünyada Desantralizasyon ve Yerel 
Demokrasi, Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon Birinci Küresel Raporu”; OECD-
UCLG (2019), “Dünya Ulus-altı Yönetim Maliyesi ve Yatırımlar Gözlemevi”.

Desantralizasyon  

Kutu 4

Yerel kalkınmayı iç kaynaklı, artımlı, mekânsal 
olarak bütünleşik ve çok ölçekli olarak kabul 
eden ve yerel yönetimlerin bu tür bir yerel 
kalkınmayı planlama, yönetme ve finanse 
etme konusundaki birincil sorumluluğunu 
tanıyan ulusal kalkınma politikasıdır. Diğer 
bir deyişle, özerk ve hesap verebilir yerel 
yönetim makamlarına, yerel gerçekliğe 
uygun kamu malları ve hizmetleri üretmek 
için birden fazla ölçekte faaliyet gösteren 
aktörlerin katkılarını arttırma olanağı sağlayan 
ve böylelikle ulusal kalkınma çalışmalarına ek 
değer getiren kalkınma anlayışıdır.

Kaynak: Avrupa Komisyonu DEVCO (2016),“Bölgesel 
bir yaklaşımla desantralizasyonu, yerel yönetişimi 
ve yerel kalkınmayı desteklemek”.

Yerel kalkınmaya yönelik 
bölgesel yaklaşım (YKBY) 

sektör, toplumsal ortaklar, akademi ve taban 
örgütleri gibi yerel paydaşlar dâhil olmak üzere 
tüm yönetim seviyelerinin tam katılımına ve 
taahhüdüne ihtiyaç olduğu yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Öte yandan, bölgeler ve yerel 
topluluklar, uygulamaların yürütüldüğü yerlerdir.  
Raporda ele alınan kilit soru, kasabaların, 
şehirlerin, illerin ve bölgelerin, yürüttükleri 
eylemler ve girişimler yoluyla, karşılaştıkları 
temel ve tarihi zorluklara karşı geliştirilen 
çözümünün ne derece parçası olduğudur. Yerel 
yönetimlerin hedeflerin uygulanmasında ve  
“yerelleştirilmesinde” (hedefleri yerele indirmek 
ve vatandaşların ve bölgelerin özelliklerine ve 
taleplerine uyacak şekilde yeniden düşünmek 
ve yeniden tasarlamak açısından) kaydettikleri 
ilerlemenin analiz edilmesi, SKH çerçevesinin ne 
derece iyi geliştiğinin ve hâlâ yapılacak ne kadar iş 
olduğunun bir göstergesidir.

Raporda ayrıca, desantralizasyonun dünya 
çapındaki mevcut durumu hakkında güncel 
bir tablo sunulması amaçlanmaktadır. Farklı 
ulus-altı düzeylerdeki bölgeler, topluluklar ve 
yerel yönetimler yeterince güçlendirilmedikçe, 
desteklenmedikçe ve finanse edilmedikçe, 
SKH’lerin ve diğer küresel gündemlerin yerel 
düzeyde gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. 
Bu; siyasi sistemin desantralizasyonunu 
güçlendirmeyi ve iyileştirmeyi, yetkilerin ve 
güçlerin devrini teşvik etmeyi, yerindenlik ilkesine 
saygı göstermeyi ve yerel yönetimleri sorumlu ve 
hesap verebilir kılmayı gerektirmektedir (bkz. 
Kutu 6).

Bu rapor, farklı bölge bölümlerine ayrılmıştır.  
Her bölüm, 2030 Gündemi’nin uygulanmasına 
yönelik ulusal stratejilerin analizini, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin bu sürece nasıl dâhil 
edildiğini, kurumsal çerçevenin yerel ve bölgesel 
yönetimlerin bu gündemlerin uygulanmasında 
proaktif olmalarını sağlayıp sağlamadığını 
ve bölgedeki desantralizasyon durumunu 
içermektedir. Rapor, desantralizasyon eğilimleri 
ve hakiki çok düzeyli anlayışa dayalı politika 
yapımının geliştirilmesi konularına ilişkin şu 
sorulara yanıt vermeyi amaçlamaktadır: Yerel ve 
bölgesel yönetimler  eskisinden daha güçlü ve 
aktif midir?; SKH’ler ve diğer küresel gündemler 
kurumsal ilişkilerde ve dikey/yatay işbirliğinde 
herhangi bir değişime yol açmış mıdır?; ulusal 
planlama ve karar alma mekanizmaları ve 
sistemleri, yerel yönetimlere ve bunların bölge ve 
topluluklardaki değişimi etkileme potansiyeline 
karşı daha açık, duyarlı ve farkındalık içerisinde 
midir?

Hızlı (ve genellikle kontrolsüz) kentleşmenin 
dünya çapında bir fenomen haline geldiği ve yerel 
yönetişimin önündeki temel bir zorluk olduğu 
göz önüne alındığında, desantralizasyonu ele 
almak ve bu eğilimin nasıl geliştiğine dair güncel 
haritalandırma yapmak, bölgesel yönetimleri ve 
belediye yönetimlerini incelemek açısından daha 
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17GOLD V RAPORU  —— GİRİŞ

Kutu 7

Ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim 
boyutlarının politika oluşturma sürecine 
eklemlenmesini gerektiren ve SKH'ler 
arasında var olan kritik bağlantıları tanıyan 
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı. SKH'leri 
uygulanmasından kaynaklanabilecek 
olumsuz etkileri sınırlandıracak ve ortadan 
kaldıracak şekilde belirlemek ve yönetmek 
üzere SKH’ler arasındaki ilişkileri belirlemek 
ve yönetmek amacıyla, sinerji oluşumunu 
teşvik etmeyi, ortaklıkları artırmayı ve sınır 
ötesi ve kuşaklar arası politikaların etkilerini 
dengelemeyi amaçlamaktadır.
Kaynak: OECD (2019), “Sürdürülebilir Kalkınma 
için Politika Tutarlılığı 2019”.

Politika Tutarlılığı

Kutu 6

Kamu sorumluluklarının halka en yakın olan seçilmiş yetkililer 
tarafından yerine getirilmesi ilkesidir. Merkezi otorite, 
sadece yerel düzeyde gerçekleştirilemeyen sorumlulukları 
veya görevleri yerine getiren yardımcı bir fonksiyona sahip 
olmalıdır.  Yerindenlik, yerel yönetimlerin kamu harcamalarının 
önemli bir kısmını gerçekleştirerek yerel ihtiyaçları karşılama 
noktasında sorumluluklarını üstlenebilmeleri için yeterli mali, 
yönetimsel, teknik ve mesleki kaynaklara sahip olmalarını 
gerektirmektedir. Yerel yönetimlere, yetkinin kaynakların 
mevcudiyetinin yanı sıra sorumlulukla orantılı olması ilkesi 
doğrultusunda yerel kaynaklar oluşturma yetkisi ve gücü 
verilmelidir. Yerindenlik ilkesi, desantralizasyon sürecinin 
arkasındaki mantığı teşkil etmektedir.

Kaynak: BM Habitat, “Desantralizasyon ve Temel Hizmetlere Erişim Uluslararası 
Kılavuzu” (2009); UCLG (2013), “Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon Üçüncü 
Küresel Raporu. Kentleşen Dünyada Herkes İçin Temel Hizmetler”.

Yerindenlik  

da çok önem kazanmaktadır. Kentleşmenin yerel 
ve bölgesel yönetişimin çeşitli boyutları üzerinde 
önemli bir etkisi olmuştur. Kentleşme; kentsel ve 
bölgesel planlamadan temel kamu hizmetlerinin 
sunumuna, sosyo-ekonomik eşitlikten konut 
ve işte dışlanmaya ve kayıt dışılığa, iklim 
değişikliğinin kaçınılmaz etkisinden, şehirlerde 
ve bölgelerde demokrasiyi, şeffaflığı ve yaşam 
kalitesini arttırmak için toplumsal ve kesişen 
ittifakların oluşturulmasına kadar çeşitli alanları 
etkilemiştir. Ancak, bu alanlardaki ilerlemeler, 
sürdürülebilirlik ve uygulanabilirliği ile ilgili 
temel soruları gündeme getirmektedir. Küresel 
gündemler, yerel ve bölgesel yönetimlerin bu 
süreçte hızlandırıcı ve katalizör olarak hareket 
edeceği beklentisiyle kabul edilmişti; ancak bu 
baskı siyasi dengeyi nasıl değiştirmektedir? Yerel 
ve bölgesel yönetimlerin küresel sürdürülebilirlik, 
refah ve kapsayıcılık arayışında daha bilinçli ve 
sorumlu olmaları ve aktif bir rol oynayabilmeleri 
için yetkinliklerinin, güçlerinin, kapasitelerinin, 
mali ve insan kaynaklarının büyümesi ve gelişmesi 
için ne gibi olanaklar mevcuttur? Yerel ve bölgesel 
yönetimlere gerçek anlamda ne tür bir mali 
özerklik tanınmaktadır? Aktörlerin her düzeyde 
değişimin ve liderlerin itici gücü olma biçimlerini 
değiştiren birçok mali araç ve yönetim aracı (iklim 
ve yeşil tahviller, Kamu-Özel-Halk Ortaklıkları 
(PPPP) ve yeniden belediyeleştirmeler) mevcuttur. 
Bu yeni fırsatlara yerel yönetimler ne şekilde 
erişebilmektedir? Daha vizyoner ve ileri görüşlü 
olanlar, politikalarını ve gündemlerini uzun 
vadede nasıl finanse edebilir ve sürdürebilirler?

İzleme sistemleri, göstergeleri ve yerel ve 
bölgesel yönetimlerin politikaları ve eylemleri 
hakkında rapor hazırlama yeteneği de sorunludur, 
çünkü şu anda tarihsel olarak önemli miktarda 
veri, gösterge ve yeterli düzeyde devredilmemiş 
veya ayrıştırılmamış olan -daha büyük ve daha 
zengin bölgeler ve şehirler kısmen hariç tutulabilir- 
ölçüm eksikliği ile sınırlıdır. Bu durum, SKH’lerin 
yerelleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için yerel 
düzeyde mevcut olan büyük potansiyelden 
yararlanabilme kapasitesinin önüne set 
çekmektedir.

Sonuç olarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
SKH’lerin ve diğer gündemlerin yerelleştirilmesi 
noktasında üstlendiği sorumluluklar, yerel 
demokrasi, hesap verebilirlik ve şeffaflık, temsil 
ve yerelin mevcut küresel sistemdeki yerine 
ilişkin temel soruları beraberinde getirmektedir.  
Siyaset ve kalkınma politikaları söz konusu 
olduğunda yerel ve bölgesel yönetimler 
değişimin katalizörleri olabilir mi? Yerel ve 
bölgesel yönetimler, “kimsenin veya hiçbir yerin 
geride bırakılmamasını” sağlayacak araçlara 
ve kapasiteye sahip midir? Tüm yönetişim 
düzeylerinde yürütülen etkili bir hükümetlerarası 
işbirliği, performansı geliştirebilir, politika 
tutarlılığını artırabilir (bkz. Kutu 7) ve SKH’lerin 
ve küresel gündemlerin bölgelerin, şehirlerin, 

toplulukların ve toplumun yaşam kalitesi üzerinde 
olumlu etkileri olan bir gerçekliğe dönüşmesine 
yardımcı olabilir mi?

SKH’ler yerelde başlayan yeni bir kalkınma 
modelini (kentsel, bölgesel, sosyal, ekonomik ve 
insani) tetikleyebilir mi? Her bölüm, bu konulara 
ilişkin girdilerin, cevapların ve eleştirilerin yanı 
sıra diğer ilgili konuları da incelemektedir. 
Sonuçlar ve Politika Önerileri, yerel ve bölgesel 
yönetimler için ileriye dönük takip edilecek rota 
hakkında ortak bir vizyon ve anlayış sunmaktadır. 
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GOLD V Raporu’nun ana gövdesi sekiz 
bölümden oluşmaktadır. Yedi bölüm, 
Afrika, Asya-Pasifik, Avrasya, Avrupa, 
Latin Amerika, Orta Doğu ve Batı Asya ve 
Kuzey Amerika olmak üzere her bir UCLG 
bölgesindeki yerelleştirme süreçlerini ele 
almaktadır. GOLD raporları tarafından 
geleneksel olarak benimsenen yaklaşımla 
tutarlı bir şekilde sekizinci bölüm, 
büyükşehir olgusunu özel olarak ele alacak 
ve büyükşehirlerin içinde bulundukları özel 

bağlamın, SKH’lerin ve küresel gündemlerin 
uygulanması üzerinde bir etkisi olup 
olmadığını inceleyecektir. Büyükşehir 
bölümü, büyükşehirleri temsil eden ve 
dünyanın dört bir yanından 138 şehrin 
üyesi olduğu dünya teşkilatı Metropolis ile 
eşgüdümlü olarak hazırlanmıştır.

Çapraz referansı kolaylaştırmak ve farklı 
bölgelere dair bilgileri daha karşılaştırılabilir 
kılmak amacıyla tüm bölümler aynı yapı 
etrafında oluşturulmuştur. Her bölüm, 
konuya kısa bir giriş niteliğinde olan 1. Kısım 
ve ardından SKH’lerin gerçekleştirilmesine 
yönelik ulusal düzenlemelere dair genel 
değerlendirme sunan 2. Kısım’dan 
oluşmaktadır. Genel değerlendirmede ulusal 
stratejiler ve planlar, onların 2030 Gündemi ve 
diğer küresel gündemlerle uyumluluk derecesi 
ve SKH’lerin ulusal düzeyde koordinasyonu ve 
takibini sağlayan ama aynı zamanda yerel ve 
bölgesel yönetimlerin yerelleştirme sürecine 
dâhil olmasına izin veren mekanizmalar ele 
alınmaktadır.  Bu kısım, bazı bölgeler için 
-örneğin Avrupa bölümü- bölgesel stratejileri 
ve mekanizmaları da incelemektedir.  2. Kısım 
ayrıca ulus-altı eylemler ve girişimlere yönelik 
elverişli ortamları (bkz. Kutu 8), kurumsal 
çerçevedeki değişim ve dönüşümleri (ör. 
desantralizasyon süreçleri) ve her bölgedeki 
ülkelerin bölgesel örgütlenmelerine ve yerel 
ve bölgesel yönetimlere sağlanan finansmana 
dair kapsamlı bir genel değerlendirmeye 
de yer vermektedir.  Son olarak 2. Kısım, 
farklı yönetişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
düzenleyen ve SKH’lerin uygulanması 
noktasında işbirliğini engelleyen veya 
kolaylaştıran kurumsal mekanizmaları ve 
yönetişim mekanizmalarını analiz etmektedir.  

Kutu 8

Yerel ve bölgesel yönetimlerin, kalkınma yolu belirlemek ve 
SKH’lerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak eylemleri 
daha verimli, rekabetçi ve esnek bir şekilde kullanma 
potansiyelini engelleyen veya ortaya çıkaran politikalar, 
yasalar, kurumlar ve yönetişim sistemleri, mali özerklik ve 
kamu kademelerinin birleşimidir. UCLG Afrika, UCLG ASPAC 
ve Kentler İttifakı (Cities Alliance); yerel yönetimlerin içinde 
bulunduğu kurumsal elverişli ortamı, “anayasal çerçeve, 
yasal ve düzenleyici çerçeve, kamu finansmanının merkezi 
yönetim ile yerel yönetim arasındaki paylaşımı, yerel 
yönetimlerin öz gelirleri, yerel demokrasi, yerel yönetim 
idarelerinin insan kaynakları kapasitesi, yerel yönetimlerin 
hizmet sunumu ve yönetim performansı, ulusal ve/veya yerel 
kentsel politikaların/stratejilerin mevcudiyeti, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin hükümler ile yurttaş 
katılımı ve kadınların katılımına ilişkin hükümlerin mevcudiyeti 
çerçevesinde” değerlendirmiştir.
Kaynak: UCLG ASPAC, Kentler İttifakı (2018), “Kentlerin Elverişli Çevre Açısından 
Sınıflandırılması: Asya ve Pasifik'teki Ülkelerin Değerlendirilmesi”; UCLG Afrika, Kentler 
İttifakı (2015), “Afrika'daki Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevresinin Değerlendirilmesi”.

Elverişli ortam

3. GOLD V 
Raporu’nun 
yapısı ve analitik 
yaklaşımı 
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19GOLD V RAPORU —— GİRİŞ

3. Kısım, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
SKH’lerin yerelleştirilmesi ve uygulanmasına 
sunduğu gerçek katkıyı daha ayrıntılı olarak 
incelemektedir.

Özellikle; ulus-altı yönetimlerin tasarruf 
yetkisini artırmak için yürütülen farkındalık 
yaratma ve yayma faaliyetleri, yerel planların 
ve stratejilerin SKH’lerle hizalanması ve onların 
yerel katılım ve proaktiflik üzerindeki etkileri, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin Hedefler’in 
bölgelerinde ve topluluklarında tabandan 
tepeye doğru uygulanmasına yönelik 
girişimleri, politika eylemleri ve deneyimleri 
ve bunların yanı sıra koordinasyon, izleme ve 
finansman konuları hakkında bilgi sunmaktadır.

Bölümler, okurun GOLD V Raporuna 
farklı bakış açılarından ve farklı amaçlar 
doğrultusunda yaklaşmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Rapor, Küresel 
Hedefler’in yerelleştirilmesinde yerel ve 
bölgesel yönetimlerin rolüne ilişkin kapsamlı 
bir genel bakış olarak doğrusal bir şekilde 
okunabilir. Yerel ve bölgesel yönetimler 
tarafından tabandan tepeye anlayışıyla ortaya 
konan somut eylemler ve girişimlerle daha 
fazla ilgilenen okurlar, çeşitli bölümlerde 
3. Kısım’a başvurabilirler. Benzer şekilde, 
desantralizasyonun evrimi ve yerelleştirmeyi 
mümkün kılan elverişli çevrelerle ilgilenenler, 
farklı bağlamlardaki kurumsal denge ve 
fırsat konusuna ilişkin bilgi veren 2. Kısım’a 
başvurabilirler.

Bölümler; kentsel ve bölgesel planlama, 
yerel kalkınma, ekonomi çalışmaları ve mali 
çalışmalar, kentleşme ve kalkınma ve coğrafya 
alanlarında çalışmalar yürüten tanınmış 
bir uluslararası uzmanlar grubu -13 farklı 
kurumdan 18 yazar- tarafından geliştirilmiştir. 
Ayrıca, GOLD V Raporu önemli ölçüde 
UCLG’nin ve üye tabanının sahip olduğu ilk 
elden bilgilere dayanmaktadır. Rapor, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin 2017’den bu yana 
UCLG ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel 
Görev Gücü (GTF) tarafından düzenlenen 
Üst Düzey Siyasi Forum’a (HLPF) sunduğu üç 
raporun bulguları üzerine bina edilmiştir. Buna 
karşılık, bu bilgilerin çoğu, bu ağlara dağıtılan 
ve yüzlerce yanıt toplayan uluslararası 
anketlerden elde edilmiş ve yerel yönetimler, 
ulusal yerel yönetim birlikleri, akademi ve sivil 
toplumla doğrudan teması teşvik etmiştir.

Bölümler, UCLG üyeleri ve ağları tarafından 
kapsamlı bir siyasi doğrulama sürecinden 
geçirilmiştir. Bölümler, doğrudan UCLG 
üyesi şehirler, bölgeler ve birlikler tarafından 
ve güvenilirliklerini yine üyeler tarafından 
doğrulanan uzmanlar tarafından sağlanan 
bilgiler üzerine inşa edilmiştir.

Son olarak, GOLD V Raporu’nun sonuçları, 
bölümlere genel bir bakış ve ana bulguların 
bir özetini sunmaktadır. Daha da önemlisi, 

dünya genelinde kalkınmayı ve büyümeyi 
şekillendiren, demografik değişim, 
desantralizasyon ve yerel demokrasi, iklim 
değişikliği ve dirençlilik, hızlı kentleşme, yerel 
kalkınma ve yerel özerkliğin finansmanı ve 
geleceğin kentinin ve kentlerin geleceğinin 
inşası gibi ana eğilimler üzerine bir tartışma ve 
konuşma platformu sağlamaktadırlar.

Bunlar, GOLD V Raporunda öne sürülen 
önerilerin merkezinde yer almaktadır: 
yerelleştirmeyi hayata geçirmek ve SKH’leri 
ve diğer küresel gündemleri yerel düzeyde 
tam anlamıyla gerçekleştirmek için bir dizi 
kılavuz ve yol haritası, bölgeler ve topluluklar 
için “kimseyi ya da hiçbir yeri geride bırakma” 
çağrısıdır.   

UCLG Kültür Zirvesi’ndeki 
katılımcılar, Buenos Aires, 
Arjantin, 4 Nisan 2019 
(fotoğraf: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, (fotoğraf: 
rikdom, bit.ly/2pDD5kN)
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01 Afrika 
02 Asya Pasifik 
03 Avrasya
04 Avrupa 
05 Latin Amerika ve Karayipler 
06 Orta Doğu ve Batı Asya 
07 Kuzey Amerika
08 Metropol Alanlar

Bölge
Bölümleri
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UCLG bölgesindeki ülke sayısı

54

Nüfus 

1,29 milyar

Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sayısı

15.000
  

HLPF’ye rapor 
sunan ülke sayısı

35

Bölge nüfusunun dünya 
nüfusuna oranı

%16,9

 
Kentsel nüfus oranı

%43

2016 ve 2019 yılları arasında 

%47

01
Afrika

22 GOLD V RAPORU

Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine dâhil olan 
ülkelerin oranı

%31Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülkelerin oranı 

Batı
Afrika

Orta
Afrika

Güney 
Afrika

Doğu
Afrika

Kuzey
Afrika
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Arka Plan

Son on yılda Afrika’daki yönetimler; 2030 Gündemi, 
Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi, Kalkınmanın 
Finansmanı Addis Ababa Eylem Gündemi, Sendai 
Afet Risk Azaltma Çerçevesi ve Yeni Kentsel 
Gündem gibi küresel gündemlere ilişkin yaklaşımı 
ve küresel politika değişikliğini benimseme 
konusunda diğer ülkelere katılmaktadır. Gündem 
2063’te de formüle edildiği üzere bu taahhüt, 
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kıta genelindeki 
bir politika değişikliğine dayanmaktadır. Bu 
değişim, şehirlerin ve bölgelerin kalkınmanın kilit 
alanları ve aktörleri olarak sahip oldukları rollerin 
giderek artan bir şekilde kabul gördüğünü, 
Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmaya doğru 
küresel dönüşümde önemli bir merkez olduğunu 
göstermektedir.

UCLG tarafından tanımlanan şekliyle Afrika 
Bölgesi; Güney, Doğu, Orta, Batı ve Kuzey bölgeleri 
olmak üzere beş alt bölgeye ayrılmıştır. Bölgedeki 
54 ülke dünya nüfusunun yaklaşık %17’sine 
(1,29 milyar kişi) ev sahipliği yapmaktadır ve bu 
nüfusun %43’ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. 
Doğu Afrika’da nüfusun %28’i kentsel alanlarda 
yaşarken, Batı Afrika (%47.5) ve Orta Afrika (%49.5) 
demografik dönüşüm noktasına ulaşmak üzeredir 
ve Kuzey Afrika (%52) ve Güney Afrika’da (%63.6) 
ise nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. 
Artan kırsal-kentsel göçün yanı sıra, doğal nüfus 
artışına bağlı olarak, Afrika’nın mevcut kentsel 
büyüme hızı Avrupa’dan yaklaşık 11, Latin 
Amerika’dan 3, Kuzey Amerika’dan ise 4 kat daha 
fazladır.  Ancak, büyüme oranları kıta içerisinde 
farklılık göstermektedir. Güney ve Kuzey Afrika’da, 
kentsel büyüme oranı % 2’nin biraz üzerindeyken, 
diğer alt bölgelerde kentsel nüfusun 2020 yılına 
kadar her yıl %4’ün üzerinde artış göstermesi 
beklenmektedir. Sürdürülebilir kentsel kalkınma, 
bölgesel uyum ve sosyal değişimin önündeki en 
büyük engeller, bu benzeri görülmemiş büyüme, 
yoksulluk, kayıt dışılık ve ihmal edilmiş altyapı işleri 
ile ilintilidir. 

Bazı ülkelerde ekonomik büyüme, savaşların 
etkisi ve iyi yönetilmeyen yerleşim alanları ve 
iklim değişikliğiyle ilişkili olarak doğal afetlerde 
meydana gelen artış sebebiyle aksamaktadır. 
Sonuç olarak; gelir, sağlık, açlık, güvenilir ve temiz 
su ve enerjiye erişim gibi konularla ilişkili olan çok 
boyutlu yoksulluk, kritik düzeyde seyretmeye 
devam etmektedir. Afrika “Yoksulluk Saati” için 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi1 
gerçek zamanlı olarak çalışmakta ve oran negatif 
seyretmektedir: mevcut durumda, aşırı yoksulluğa 
düşen kişi sayısı aşırı yoksulluktan çıkan kişi 
sayısından fazladır. 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle, 
kıta nüfusunun yaklaşık %34’ü hala aşırı yoksulluk 
içinde yaşamakta (günde 1,90 doların altında 
kazanmakta) ve bu rakamın %49’u çocuklardan 
oluşmaktadır (Kuzey Afrika hariç olmak üzere). 

Afrika’nın kentsel dokusundaki baskınlığı göz 
önüne alındığında kayıt dışılık, ele alınması 
gereken bir diğer önemli konudur: Afrika’da 
kentsel alanlarda yaşayanların %62’si gecekondu 
alanlarında yaşamaktadır ve kayıt dışı istihdam 
kentsel ekonominin %70-80’ini oluşturmaktadır.

 
Afrika yerel ve bölgesel yönetimlerinin 
2030 Gündemi’nin yerelleştirilmesine 
sağladığı katkıyı artırmak bölgede 
SKH’lerin gerçekleştirilebilmesi 
için temel unsurdur

2030 Gündemi’nin Afrika’da yerel düzeyde ele 
alınmasına ilişkin genel çerçeve ilk bakışta sınırlı 
görünse de,  bu bölüm göstermektedir ki,  Afrika’da 
SKH’lerin ve bunların ekonomik,  sosyal, kültürel 
ve çevresel boyutlarının uygulanması konusunda 
daha geniş bir yerel ve bölgesel yönetimler katkısı 
sağlamaya yönelik çabalar devam etmektedir. 
Aslında birçok Afrika şehri; UCLG Afrika, AIMF, 
CLGF, C40 ve ICLEI gibi bölgesel ve uluslararası 
yerel ve bölgesel yönetim ağlarının üyesidir.  
Bu ağlar aracılığıyla Afrika yerel ve bölgesel 
yönetimleri, SKH’ler ve ilgili küresel gündemlerin 
yerelleştirilmesine yönelik ilham verici ve yenilikçi 
çabalarını paylaşmaktadırlar. REFELA gibi diğer 
tematik ağlar ise bölgedeki yerel yönetişimde 
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine öncü girişimler 
arasındadır.

Kayıt dışılık ve yoksulluğa ilişkin zorluklar, 
özellikle konut ve temel hizmetler alanında ortaya 

1. Daha fazla bilgi 
içini için:
https://www.
africanpoverty.io/
index.html.

‘ini oluşturmaktadır.

%70-80
Kayıt dışı istihdam 
kentsel ekonominin
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çıkmaktadır.   Yerel düzeyde temel hizmetlerin 
sunumuna ilişkin yerel bilginin değerinin kabul 
edilmesi üzerine sivil toplum, toplumsal örgütler, 
akademi ve geleneksel kurumlar ile iş birliği 
içerisinde önemli çalışmalar yürütülmektedir.  
Öncü şehirler, yerel ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı geliştirmek için kayıt dışı sektörde 
çalışanlarla ilgilenerek çalışma koşullarında 
kademeli bir iyileştirme sağlamaktadır. Bu şehirler 
aynı zamanda sürdürülebilir tüketim ve üretim 
prensiplerini ve döngüsel ekonomi sistemini 
(azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür) de 
desteklemektedir.

Devletlerin SKH’leri uygulamada konusundaki 
kapasitelerini belirleyen bir diğer önemli faktör 
ise yönetimlerin vatandaşlara ve örgütlü sivil 
topluma ne ölçüde açık ve duyarlı olduğudur. 
Toplulukların çözüm üretimine dâhil olduğu 
katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar yoluyla, birçok 
yerel ve bölgesel yönetim, karar alma ve izleme 
süreçlerinde kademeli bir dönüşüme gitmektedir. 
Her ne kadar öncü şehirler veya bölgelerle sınırlı 
olsa da bu durum, kişilerin konut ve araziye 
erişim ve aynı zamanda temiz su ve hıfzıssıhhaya 
güvenli erişim gibi temel hizmetlere ulaşım 
haklarını savunmak için alınan cesur önlemleri 
içermektedir.  Yerel ve bölgesel yönetimler barışı 
teşvik etmekte ve özellikle etnik gruplar arası 
veya toplumsal cinsiyet temelli ayrımcı ve şiddet 
içeren uygulamalarla mücadele etmekte ve aynı 
zamanda insan hakları yükümlülükleri hakkında 
daha bilinçli hale gelmektedir.

Dönüştürücü eylemler, yalnızca büyük 
şehirlerle sınırlı değildir.   Rapor, iklim değişikliği 
sebebiyle yerinden edilmiş ve sayıları her geçen 
gün artan göçmenlere ev sahipliği yapan aracı 
şehirlerde ve kıyı kesimleri ve kırsal alanlardaki 
küçük kasabalarda, geleneksel ekonomik kalkınma 
ve yoksulluğu azaltma stratejilerinden daha ileri 
görüşlü, çevreyle uyumlu kalkınma yaklaşımlarına 
geçişin birçok örneğini sunmaktadır. Rapor ayrıca, 
dönüşüm sürecine öncülük eden belediyelerde 
(ör. Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Ruanda, 
Tunus ve Uganda) pilot proje uygulamalarının 
başlatılması noktasında BM kuruluşlarının verdiği 
temel desteğin ve uluslararası işbirliğinin altını 
çizmektedir. 

Bu durum, yerel ve bölgesel yönetimlerin, 
aşağıdan yukarıya kalkınmayı teşvik etmede 
ve silolaşma ve önce “en geride kalanlara” 
ulaşmaya ilişkin konuları ele almada 
bölgesel anlamda daha entegre yaklaşımlar 
benimsemelerine neden olmuştur.  Birçok 
Afrika şehri ve bölgesi, SKH’leri Paris İklim 
Değişikliği Anlaşması ve Sendai Afet Risk 
Azaltma Çerçevesi ile ilişkilendiren alanlar 
olan ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği, suyu, 
tarımı ve enerjiyi korumak için bir dizi girişime 
öncülük etmektedir. Örneğin; projelerde açlık, 
sağlık ve ekosistemin korunması da dâhil olmak 

üzere gıda güvenliğinin tüm yönleri ele alınırken, 
aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik 
etmek, sorumlu üretim ve tüketim döngüleri 
oluşturmak ve yerel ekonomik kalkınmanın kentsel 
boyutundan yararlanmak için özel fırsatlara da 
odaklanılmaktadırlar.  Bunun yanında, özellikle 
kız çocuklarının olmak üzere, çocukların ve 
gençlerin kaliteli eğitime erişimini artırma hedefi, 
genellikle güvenilir içme suyu ve sanitasyon, mikro 
düzeyde yeşillendirme çalışmaları ve elektriğe ve 
internete erişim gibi okullardaki temel hizmetlerin 
geliştirilmesi üzerinden ele alınmıştır.

SKH’ler konusunda yerel düzeyde kamu 
faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen UCLG 
Afrika ve Afrika’daki çeşitli yerel yönetim birlikleri 
ile yerel ve bölgesel yönetim ağları, üyelerini 
2030 Gündemi etrafında mobilize etmek ve bu 
gündemleri yaygınlaştırmak üzere girişimler 
geliştirmektedirler. Bu girişimler, (i) bilinçlendirme 
konferansları, eğitimler ve çalıştaylar; ve (ii) SKH 
politikalarının yerel planlarla (ör. Afrika Yerel 
Yönetimler Akademisi) hizalanması konusunda 
kapasite artırımı yoluyla gerçekleştirilmektedir.   
Bazı ülkelerde eş düzeyli öğrenme ve 
karşılaştırmayı (ör. Mile) teşvik eden platformlar 
mevcuttur ve yerel yönetim birlikleri de SKH’lerin 
yerel eylemlerle daha iyi hizalanması için el kitapları 
geliştirmektedir. Avrupa Birliği (AB), ikili işbirlikleri 
ve BM kuruluşları, çeşitli şehir ve ülkelerdeki yerel 
girişimlerin güçlendirilmesinde finansal ve teknik 
anlamda kilit ortaklardır. Merkezi yönetimler 
tarafından oluşturulan ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına sınırlı katılımları nedeniyle bu 
uygulamalar, BM Üst Düzey Siyasi Forumu’na 
(HLPF) sunulan Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları’nda (VNR) çok fazla görünürlüğe sahip 
değildir.

Bu tür uygulamaların sürdürülebilmeleri ve 
geliştirilebilmeleri için uygun bir kurumsal ortama 
ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, tüm SKH’lere 
ilişkin Afrika’daki ilerleme talebi ile birçok ülkede 
yerel ve bölgesel yönetimler için elverişli ortamın 
yetersizliği arasındaki uyumsuzluk, SKH’lerin 
yerelleştirilmesinin gerekli hızda gerçekleşmediği 
anlamına gelmektedir. Arayı kapatmanın sosyal, 
finansal ve çevresel maliyetleri, genişleyen kentsel 
dokunun iyileştirilmesi ve iklim acil durumlarına 
müdahale etme ve bunun olumsuz etkilerinden 
kurtulma çabalarının artarak devam edeceği 
düşünüldüğünde, bu durum çok önemli bir konu 
olarak öne çıkmaktadır.

Ulusal koordinasyon mekanizmaları 
resmi olarak oluşturulmuş olsa da, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin sınırlı 
katılımı SKH’lerin bütüncül şekilde 
uygulanmasını engellemektedir.
Afrika Kıtası’nın 2063 Gündemi, kalkınma için 
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ortak bir vizyonu yansıtmaktadır.  Afrika, ayrıca 
dünyada Habitat III’e geçiş sürecinde 2030 
Gündemi’ne ilişkin ortak bir duruş geliştiren tek 
bölgedir. HLPF’nin ilk dört yıllık dönemi (2016-
2019) boyunca VNR sunmuş olan BM üyesi 35 
Afrika ülkesinin (BM’ye üye toplamda 54 Afrika 
ülkesi bulunmaktadır) tamamı, SKH’leri ulusal 
düzeyde tüm seviyelerde uygulamaya yönelik 
taahhütte bulunmuştur. Burundi, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Liberya, Libya, 
Malavi, Mozambik, Seyşeller ve Zambiya gibi 
diğer bazı ülkeler ise ilk VNR’larını 2020 yılında 
sunmayı taahhüt etmiştir.  Bu ülkelerde yerel 
ve bölgesel yönetimlerin raporlama ve 
koordinasyon mekanizmalarına katılımı (ki bu 
oran VNR için %47, koordinasyon için %31’dir), 
ulusal sürecin yekpare devlet yaklaşımını doğru 
şekilde yansıttığından emin olmak için daha fazla 
iyileştirmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Ülkelerin büyük çoğunluğu, ulusal kalkınma 
planlarını 2030 Gündemi ve kıtasal ve yerel 
kalkınma gündemleri ile hizalamaya ve bu 
gündemleri benimsemeye odaklanmaktadır. 
Söz konusu kıtasal ve yerel kalkınma gündemleri; 
Güney Afrika Bölgesi’nden Güney Afrika Kalkınma 
Topluluğu ve Bölgesel Göstergeli Stratejik 
Kalkınma Planı, Ruanda’dan Doğu Afrika 2050 
Toplumsal Vizyonu ve Yeşil Burun Adaları ve 
Morityus’tan SIDS Hızlandırılmış Eylem Modelleri – 
SAMOA Yolu gibi örnekleri içermektedir.

Tüm ulusal vizyonlar 2063 Gündemi’nde 
buluşuyorken, çok az ülkenin ulusal planlama 
döngüsü 2030 Gündemi ile örtüşmektedir ve 
yine çok az ülkenin planları SKH’ler ile uyumludur. 
Bununla birlikte, çoğu ulusal kalkınma planı 
SKH’lerin hizalanması göz önünde bulundurularak 

revize edilmektedir.  Bu basit bir süreç değildir:  
2018’de, ulusal kent politikası olan 18 Afrika 
ülkesinin çoğu, bu planlarını henüz SKH’ler ile 
açıkça hizalamamıştır. Buna ek olarak, Afrika’daki 
hemen hemen her ülke, Niyet Edilen Ulusal 
Olarak Belirlenmiş Katkı (NDC) beyanlarını Paris 
İklim Değişikliği Anlaşması’nın tarafları olarak 
sunmuştu.  Bölgenin geri kalanı açısından, Benin, 
Nijerya, Senegal ve Güney Afrika gibi yalnızca 
birkaç ülkenin beyanında yerel yönetimler yer 
almaktadır.

Dahası, farklı düzenlemeler olsa da, SKH’lerin 
uygulanmasını en üst siyasi düzeyde yönetmek 
ve koordine etmek üzere ulusal kurumsal 
mekanizmalar mevcuttur. Örneğin; Güney 
Afrika’da, bu üst düzey komite ve forumlar 
-nispeten yeni oldukları için- işbirlikçi yönetişimde 
bir değişikliği temsil etmektedir. Burkina Faso, 
Fildişi Sahilleri, Gana ve Çad gibi diğer ülkelerde ise 
koordinasyon, doğrudan doğruya reforme edilmiş 
bir planlama sistemine dayanmaktadır.  Namibya, 
SKH’lerin uygulamasının koordinasyonunu 
sağlamaya yönelik, Kalkınma Ortakları Forumu 
da dâhil olmak üzere, genişletilmiş koordinasyon 
ve raporlama mekanizmalarına sahiptir. Kenya 
gibi bazı ülkeler, SKH’lerin uygulanmasını bütçe 
süreçlerine de dâhil etmiştir.

Son olarak, sivil toplum, özel sektör gibi çeşitli 
paydaşlar -en azından resmi olarak- koordinasyon 
ve komisyonlara dâhil edilme eğilimindeyken, 
bu yapıların çok azı yerel ve bölgesel yönetim 
temsilcilerini, yerel yönetim birliklerini ve yerel 
ve bölgesel yönetim ağlarını içermektedir. 
Aslında, yalnızca dokuz ülke (Benin, Burkina Faso, 
Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Etiyopya, Kenya, 
Moritanya, Güney Afrika ve Togo) yerel ve bölgesel 

Kahire (Mısır) şehir 
merkezinde, Bein-al 
Qasreen caddesinde 
yürüyen bir adam 
(fotoğraf: PnP!, bit. 
ly/33avN6k).
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SKH’lerin yerelleştirilmesi ve ulusal 
stratejilerle uyumlu hale getirilmesi süreci, 
yeterli mali kapasite çerçevesinde yerel 
ve ulusal kaynakları yerel önceliklere 
göre harekete geçiren yerel ve bölgesel 
yönetimleri içermelidir.

yönetimleri koordinasyon mekanizmasına açıkça 
dâhil etmekte ve onlara danışmaktadır.

Ulusal sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerine uyum için yerel ve 
bölgesel çabalar: yerel ortaklıklar, 
yerel kalkınma planlarında 
SKH’lere yönelik aidiyeti birlikte 
oluşturmayı amaçlamaktadır

SKH’lerin yerel ve bölgesel kalkınma planlarına 
uyumu Afrika’da mesafe almaktadır ancak 
bu durum, farklı ülkelerde farklı hızlarda 
gerçekleşmektedir. Yerel yönetim birlikleri ve 
yerel ve bölgesel yönetimler, ulusal ve yerel 
stratejileri SKH’ler ile uyumlu hale getirmede 
önemli bir rol oynamaktadır.19 ülkeden yerel ve 
bölgesel yönetimler ve bunların ulusal birlikleri, 
hâlihazırda, yerel kalkınma planlarının SKH’ler 
ile hizalanmasını desteklemek üzere girişimler 
veya özel projeler yürütmektedir. Sonuç olarak; 
Yeşil Burun Adaları, Nijerya, Nijer, Kenya, 
Sierra Leone, Benin, Tunus ve Güney Afrika 
ülkelerindeki bir grup yerel ve bölgesel yönetim, 
ulusal hükümetlerin veya uluslararası kuruluşların 
desteğiyle yerel stratejilerini ulusal planlar ve 
SKH’ler ile hizalamaktadır.

Burkina Faso, Uganda, Togo ve Tunus gibi bazı 
ülkelerde odak noktası küçük ve aracı şehirlerdir. 
Bu durum, Madagaskar’ın yanı sıra, Yeşil Burun 
Adaları, Komor Adaları ve Morityus gibi pilot 
belediyelerin yerel stratejilerini SKH’ler, Paris 
İklim Değişikliği Anlaşması ve Sendai Çerçevesi 
ile hizalamakta olduğu Afrika’nın Gelişmekte 
Olan Küçük Ada Devletleri için de geçerlidir.  Bu 
gelişmelerin yanında, ulusal-yerel hizalamaya 
ek olarak, ulusal stratejilerin mali çerçevelerle 
bütünleştirilmesi yoluyla bütünlüğün artırılması 
gerektiği hususunda Kamerun ve Uganda 
örneklerinden çıkarılacak dersler, daha ayrıntılı 
olarak incelenmelidir. 

Ulusal yönetimlerin liderliği, hizalamanın 
ve uygulamanın uzun vadeli olması ve tüm 
bölgeleri ve yönetim kademelerini kapsaması 
için hayatidir. Ancak rapor, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin yerel kalkınma planlarını yerel 
önceliklerini ortaya koymak amacıyla katılımcı bir 
şekilde hazırlamaları gerektiğini savunmaktadır. 
SKH’lerin yerelleştirilmesi ve ulusal stratejilerle 

uyumlu hale getirilmesi süreci, yeterli mali 
kapasite çerçevesinde yerel ve ulusal kaynakları 
yerel önceliklere göre harekete geçiren yerel 
ve bölgesel yönetimleri içermelidir.  Başarılı bir 
SKH yerelleştirilmesi çok düzeyli bir yönetişim 
yaklaşımıyla mümkündür.

 SKH’lerin hizalanması ile bağlantılı olarak, yerel 
düzeydeki ilerlemeyi izleme gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Buradaki zorluk, Afrika’nın mevcut 
küresel kentsel veri tabanlarında yeterince 
temsil edilmemesidir.  Bu durum, öncelikli olarak 
ele alınması gereken önemli bir konudur çünkü 
yerel düzeyde izleme için verilerin mevcudiyeti, 
ilerlemenin nerede gerçekleştiğinin, gelişmenin 
(veya gelişmemenin) nedenlerinin ve hangi 
alanlarda daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunun 
anlaşılması için kilit unsurdur. Bu, ulusal, bölgesel ve 
yerel finans konusunda daha fazla bilgi ve şeffaflık 
ihtiyacını da içinde barındırmaktadır.  Bu bölüm, 
mekân odaklı veri toplama konusunda ülkelerin 
(Gana, Kenya, Ruanda, Tunus ve Zimbabve) 
öncülüğünde yürütülen mekanizmalar başta 
olmak üzere mevcut inisiyatiflere ve aynı zamanda 
topluluk örgütleri ve yerel yönetimler iş birliğinde 
gerçekleştirilen aşağıdan yukarıya yenilikçi 
girişimleri de (ör. Slum Dwellers International) ele 
almaktadır.   Yerel ve bölgesel yönetimler ve ulusal 
istatistik ofisleri arasındaki yakın iş birliği ile inşa 
edilen ve Afrika’daki yerel yönetim yetkililerinin 
karşılaştıkları karmaşık seçimlere yardımcı olmak 
üzere hazırlanan Güney Afrika’daki web tabanlı 
belediye barometresi gibi birlikte çalışabilir veri 
tesisleri, SKH’ler ile yerel yönetimler arasındaki 
etkileşimin önemli fakat eksik bir parçası olmaya 
devam etmektedir. 

Bu bölümde ayrıca yerel ve bölgesel yönetimler 
ile akademik kurumlar, sivil toplum ve topluluk 
odaklı kuruluşlar arasında kurulan araştırma 
politikası iş birliğine ilişkin bazı örnekler de 
sunulmuştur. Projeler, bölgede sürdürülebilirliğe 
ilişkin karmaşık sorunları ele alan ve politik olarak 
gerçekleştirilmesi mümkün olan çözüm odaklı 
stratejileri uygulamak için yereldeki paydaşları bilgi 
ve bilişim ve iletişim teknolojileriyle güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu mevcut, yerelin öncülüğünde 
gerçekleştirilen uygulamaları yetki devrine yönelik 
üst düzey politik taahhütler ile uyumlu hale 
getirmek, yerel ve bölgesel yönetimleri, Afrika’daki 
sürdürülebilir kentleşmenin özelliklerini de dikkate 
alarak, SKH’leri yerelleştirme kapasitelerini 
geliştirmeleri yönünde teşvik etmektedir.

Desantralizasyonun hızlandırılması 
taahhüdü ve süreci, Afrika’da büyük 
farklılıklar göstermektedir.
Desantralizasyon, SKH’lerin Afrika’da 
yerelleştirilmesi için çok önemlidir.  Bu rapor, 
ulusal taahhütler ile yerel ve bölgesel 
yönetimlere yetkilerin devredilmesine yönelik 
bu taahhütlerin fiilen gerçekleştirilmesi 
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yönetişim, planlama ve kentsel kalkınmanın 
koordinasyonu zorlaşmaktadır.

Mevcut kentleşme eğilimleri göz önüne 
alındığında, aracı şehirler, yetki alanlarında her 
zaman belirtilmese bile, hizmet ve tesislerin 
sağlanması yoluyla kırsal ve kentsel alanların 
birbirine bağlanmasında noktasında giderek 
daha kritik bir rol oynamaktadır. Benzer şekilde, 
metropol şehir yönetimleri kendi idari alanları 
ile idari sınırlarının düzenlenmesinden daha 
hızlı şekilde genişleyen kayıt dışı kentsel alanlar 
arasında bir uyumsuzluk ile sıklıkla karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu, metropol, aracı ve periferideki 
şehirlerin SKH’lerin uygulanmasına yönelik 
çalışmalarının etkinliğini etkilemektedir. 

Buna ek olarak, kıta genelinde seçilmiş yerel 
yönetim ve geleneksel yönetişim düzenlemeleri 
arasındaki karmaşık ağ ve bunların ulusal güç 
yapılarıyla olan doğrudan bağlantısı, kentsel ve 
bölgesel yasalara/kurallara ilişkin genel resmin 
açıklığa kavuşturulmasını -ya da gerçek anlamda 
reform yapılmasını- çok zorlaştırmaktadır.

Yerel mali özerklik oluşturmak için 
ortaklığa dayalı çerçeveler: Araçlar 
Küresel Hedefler ile orantılı değildir. 

Finansman, yerel ve bölgesel yönetimlerin tek 
başına hareket edemedikleri bir alandır. Addis 
Ababa Eylem Gündemi’nde de belirtildiği gibi 
(Paragraf 34), kıtada daha geniş küresel kalkınma 
gündemlerinin uygulanması için yerel düzeyde 
otonom mali yetkilerin uygun şekilde belirlenmesi 
çok önemlidir. İdari ve siyasi desantralizasyon 
ile birlikte hem mali desantralizasyon hem 
de yerel finansman güçlendirilmelidir. Yerel 
ve bölgesel yönetimler, Küresel Hedefleri ve 
Gündem 2063’ü yerelleştirmek amacıyla, yerel 
kaynaklarını harekete geçirmek üzere ulusal 
planlar çerçevesinde kendi finansal stratejilerini 
geliştirme kapasitesine sahip olmalıdır ve bazıları 
bunu zaten başarmıştır.  Buna karşılık, yatırımların 
yerele uyarlanabilmesi ve yerel ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı güçlendirmek üzere gelir elde 
edilebilmesi için üst düzey yönetim seviyeleri de 
bölgesel ortaklıklar ve yerel siyasi liderlik üzerine 
kurulu olmalıdır. Örneğin, büyük altyapıların 
bölgesel entegrasyon ve üretkenliği teşvik etmek 
amacıyla nasıl güçlendirileceği ve inşa edileceğine 
dair stratejik tartışmalar, bağlama özgü özel 
gereksinimlerin yanı sıra ölçek meselesini 
de dikkate almalıdır. Bu anlamda çok düzeyli 
yönetişim önemlidir.

Mali özerklik düzeyleri kıta ülkeleri arasında 
olduğu gibi ülkelerin kendi içlerinde de büyük 
değişiklikler göstermektedir. Mevcut süreç ve 
zayıf mali temel düşünüldüğünde -yoksulluk ve 
kayıt dışılığın sonucu olarak yerel ve bölgesel 
yönetimler artan bir mali baskı ile karşı karşıyadır. 
Tüm ülkelerde Küresel Hedeflerin uygulanmasının 
maliyeti konusunda genel bir farkındalık eksikliği 

arasındaki uyumsuzluğun boyutunu ortaya 
koymaktadır. Yeni Kentsel Gündem’in 
amaçlarının aksine bu durum, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin kıtanın 2063 vizyonuna ve 2030 
Gündemi’ne doğru hızla ilerleme kapasitesini 
aşmaktadır.

2018 itibariyle dört Afrika ülkesi (Burundi, 
Madagaskar, Mali ve Namibya), Afrika 
Desantralizasyon, Yerel Yönetişim ve Yerel 
Kalkınma Değerleri ve İlkeleri Sözleşmesi’ni 
onaylamıştır. Güney Afrika, Fas, Uganda ve 
Tanzanya gibi ülkeleri içeren Afrika’daki ilk 
ülke grubu, daha etkin bir kurumsal ortama 
sahiptir.  İkinci grup ülkelerde ise resmi/anayasal 
desantralizasyon reformları daha yakın tarihli 
olup son beş veya on yıl öncesine dayanmaktadır.  
Örneğin, Zambiya, Benin ve Kenya önceki on yılda 
yürürlüğe giren desantralizasyon politikalarını ve 
yasalarını Değerlendirmeye başlamıştır. Burundi, 
Gana ve Ruanda gibi diğer ülkelerde ise ulusal 
yönetimler, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
performanslarını düzenli olarak değerlendirmiş ve 
önemli mali reformlar gerçekleştirmiştir.

Üçüncü grup ülkeler, yerel ve bölgesel 
yönetimlere elverişli bir ortam sağlanması için 
hala önemli reformlara ihtiyaç duyan ülkeleri 
içermektedir. Örneğin, Konakri (Gine), Nijer 
ve Kamerun’da yerel seçimler ertelenmiş ve 
geçtiğimiz on yılda oldukça sınırlı bir ilerleme 
kaydedilebilmiştir. Olumlu yandan ise, Mali ve 
Tunus’ta yerel öz yönetimin teşvik edilmesi, son 
zamanlardaki ateşkesin ve demokratik dönüşümün 
temel dayanaklarından olmuştur. Son olarak, 
desantralizasyon reformlarının sekteye uğradığı 
ülkeler bulunmaktadır.  Bu, statik bir durum 
değildir ancak: Mozambik ve Togo yerel seçim 
reformları gerçekleştirmiş (Togo’nun son 32 yıldaki 
ilk yerel seçimi Haziran 2019’da yapılmıştır) ve yerel 
yönetimler, ulusal koordinasyon mekanizmasının 
parçası olarak değerlendirilmiştir.

Birçok ülkede yerel ve bölgesel yönetimlerin 
temel yetenekleri, büyük ölçüde sosyal alana ve 
temel hizmetlerin sunumuna ilişkindir.   Bununla 
birlikte, belirsiz veya eksik yasal çerçeve yerel 
özerkliği engelleyebilmektedir.  Belediye ve 
belediye altı düzeyindeki bölgesel bölünmelere 
veya farklı yönetim düzeyleri arasındaki yetki 
ve sorumluluk paylaşımına dair bilgi yoktur ya 
da belirsizdir. Çoğu ülkede, yetki devredilmiş 
yönetimler, ulusal ajanslar veya kamu hizmet 
kuruluşları ve yerel seçilmiş organlar arasındaki 
güç paylaşımı şeffaf olmayıp önemli çakışmalar 
içermektedir.  Genel olarak, “atanmış yetkililer” 
sınırlı yerel özerklik anlamına gelmektedir.  
Bu durum, yerel ve bölgesel yönetimleri ve 
bölgelerindeki yerelleştirilmiş öncelikleri ne ölçüde 
planlayabilecekleri ve uygulayabileceklerini ciddi 
anlamda etkilemektedir. Ulusal kamu hizmet 
kuruluşlarının ve kentsel altyapı ve kalkınma 
alanında çalışan diğer kurumların sayısı arttıkça, 
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mevcuttur. Tüm yönetim seviyelerinde daha güçlü 
diyalog ve iş birliği, sürdürülebilir kalkınmanın 
Afrika’da entegre bir şekilde gerçekleştirilmesine 
yönelik alternatiflerin bulunması açısından hayati 
öneme sahiptir.

Hükümetlerarası mali sistemde, Afrika’nın 
kentsel kalkınmasını 2030 ve 2063 gündemlerine 
doğru kaydırmak için gerekli altyapısal 
dönüşümlerin gerçekleştirilmesini engelleyen 
iki önemli konu vardır.   İlk olarak, birçok ülkede 
yerel yönetimlere hükümetlerarası transferler 
aracılığıyla ulaştırılan fon akışı öngörülemez 
durumdadır; fon tahsisinin nasıl yapılacağına 
dair netlik bulunmamakta ve bölgeler arasındaki 
ekonomik dengesizlikleri azaltmak üzere denge 
hibelerinde reforma ihtiyaç duymaktadır. İkinci 
olarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin gelirlerini 
etkin bir şekilde mobilize edebilme, harcama 
önceliklerini kontrol edebilme ve borçlanma 
faaliyetlerine katılma dereceleri, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin etkinlikleri ve SKH’leri yenileme 
ve uygulama yetenekleri açısından esas teşkil 
etmektedir. Afrika’daki yoksulluk ve kayıt dışılık 
oranları düşünüldüğünde, ulusal servetin daha iyi 
paylaşılması için, ulus-altı düzeydeki iyileştirilmiş 

mali özerklik ile farklı yönetim seviyelerinde kaynak 
mobilizasyonuna yönelik geliştirilmiş sistemler 
birlikte yürütülmelidir. Ulusal servetin daha iyi 
paylaşılması için, ulus-altı düzeydeki iyileştirilmiş 
mali özerklik ile farklı yönetim seviyelerinde kaynak 
mobilizasyonuna yönelik geliştirilmiş sistemler 
birlikte yürütülmelidir. Şehir ve bölge düzeyindeki 
reformlar, kadastro sisteminin modernleştirilmesi 
ve şeffaflığın arttırılmasına ilişkin bir takım deneysel 
uygulamalar içermektedir. Bununla birlikte, 
bu reformların tutarlı bir şekilde ve zamanında 
uygulanabilmesi için milletvekillerinin, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin, geleneksel otoritelerin ve 
diğer yerel paydaşların katılımı oldukça önemlidir. 
Benin, Etiyopya, Kenya, Morityus, Ruanda, Malavi, 
Sierra Leone ve Güney Afrika’da bir dereceye 
kadar uygulama böyle olmuştur.

Altyapı finansmanı ihtiyacına ilişkin olarak, çok 
sayıda çok-taraflı özel fon açıklanmıştır. Ancak 
birçok ülkede yerel ve bölgesel yönetimler borç 
sözleşmesi yapmak için yasal yetkiye sahip değildir.  
Yerel ve bölgesel yönetimlerin borçlanabildiği 
durumlarda bile, bu durum genellikle kısıtlıdır ve 
sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir ya da proje, 
mevcut fizibiliteyi, bankaca geçerliliği ve risk 
standartlarını karşılamamaktadır. Bu nedenle, 
borç verenlerin yerel finansal bağlamı ve ihtiyaçları 
daha iyi anlamaları açısından ulusal yönetimlerin ve 
şehirlerin kredi kurumlarıyla diyalog içinde olması 
önemlidir.  SKH’leri yerelleştirmenin önceliği 
göz önüne alındığında, uluslararası bağışçıların, 
finansman mekanizmalarını yerel kalkınma ve 
yatırımları daha fazla destekleyecek şekilde 
dönüştürmeleri de çok önemlidir.

 Bu bölüm, yerel kalkınmanın desteklenmesi 
amacıyla Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları’nı 
harekete geçiren şehir ve bölgelerden dikkate 
değer birtakım girişimleri sunmaktadır. Bu 
girişimler, diğer yerel yönetimler için bir örnek 
teşkil ederek dönüşümsel değişim dinamiğini 
harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Diğer 
proje hazırlama programlarının yanı sıra, yerel 
yönetim birlikleri ve yerel ve bölgesel yönetim 
ağlarının öncülük ettiği Afrika Bölgesel Ajansı’nın 
amacı budur.   Bu tür girişimlerin arka planında, 
yerel yönetimlerin finansal kaynaklarını ve mali 
planlamalarını güçlendirmeleri ve fonları mobilize 
etmeye ve fonlara erişimi -toplum düzeyine de 
inerek- arttırmaya yönelik projeler geliştirmeleri 
ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemeleri amacıyla 
oluşturulan destekleyici ulusal çerçeveler ve 
kapasite geliştirme çalışmaları vardır.   

Tüm ülkelerde Küresel Hedefleri 
uygulamanın maliyeti konusunda genel 
bir farkındalık eksikliği mevcuttur. 
Tüm yönetim seviyelerinde daha güçlü 
diyalog ve iş birliği, sürdürülebilir 
kalkınmanın Afrika'da entegre bir şekilde 
gerçekleştirilmesine yönelik alternatiflerin 
bulunması açısından hayati öneme sahiptir.

Mutsamudu havzasının 
korunması ve yönetil-

mesine yönelik toplum 
hizmeti, Komorlar  

(fotoğraf: IWRM AIO
SIDS, bit.ly/2MkhQvQ).
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SKH’lerin ve ilgili küresel gündemlerin yerelleştirilmesi, 
yerel ve bölgesel yönetimlere ulusal kalkınma planları 
ile daha entegre, tabandan tepeye doğru bir kalkınma 
yaklaşımının teşvik edilmesi fırsatını sunmaktadır. Bir başka 
deyişle, bölgesel kalkınma planı oluşturmalarına olanak 
sağlamaktadır.  Toplumlara en yakın yönetim düzeyi olan 
yerel ve bölgesel yönetimler, ulusal kalkınma stratejilerinin 
yerelleştirilmesi, yerel önceliklerin belirlenmesi ve kamusal 
eyleme güvenin artırılması konularında önemli role sahiptir. 
Bunun gerçekleşebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimlerin, 
daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelebilmeleri adına 
“bütüncül toplum” stratejisinin bir parçasını oluşturan 
elverişli kurumsal çevreden faydalanmaları gerekmektedir. 
Bütüncül devlet yaklaşımı, yeterli beşeri, teknolojik ve 
ekonomik araçlarla daha iyi kaynaklandırılmış entegre bir 
strateji geliştirmeyi içermektedir. Bu, uluslararası ortaklar 
ve ayrıca yerel topluluklarla birlikte oluşturulacak tutarlı 
kalkınma stratejilerinin temel taşıdır.  Yerel girişimleri ve 
politikaları paylaşmak ve daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla 
yönetimin tüm kademelerinde ve mekanizmalarında daha 
güçlü diyalog ve iş birliklerinin oluşturulması, Afrika’nın 
sürdürülebilir kalkınmasını mümkün kılmada son derece 
önemlidir. Bu kıta, kaybedecek zamanın olmadığı ve tüm 
paydaşların öncelikle en savunmasız alanlara ve nüfuslara 
erişmek için vakit kaybetmeden hızlarını arttırmaları 
gereken iki bölgeden biridir.

29

Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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UCLG bölgesindeki  
ülke sayısı

37

Nüfus

4,12 milyar

Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sayısı

437.000

 
HLPF’ye rapor 
sunan ülke sayısı

28

Bölge nüfusunun dünya 
nüfusuna oranı

%54

 
Kentsel Nüfus oranı

%50

Pasifik

Doğu ve 
Kuzeydoğu Asya 

Güneydoğu Asya

Güney ve 
Güneybatı Asya

02
Asya-Pasifik

2016 ve 2019 yılları arasında

%39 Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine dâhil olan 
ülkelerin oranı

%21Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülkelerin oranı
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Arka Plan

UCLG tarafından tanımlanan şekliyle Asya-
Pasifik Bölgesi (ASPAC);  Güney ve Güneybatı 
Asya, Güneydoğu Asya, Doğu ve Kuzeydoğu 
Asya ve Pasifik Ada Devletleri olmak üzere 
dört alt bölgeye ayrılmıştır.  Bölge, dünya 
nüfusunun %54’üne (4,1 milyar kişi) ev sahipliği 
yapmakta ve bunların yaklaşık %50’si kentsel 
alanlarda yaşamaktadır. Dünyanın en çeşitli ve 
en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olan ASPAC, 
dünyadaki ekonomik büyüme ve kalkınmanın 
%60’ından fazlasını oluşturmaktadır.  Bölgede 
kentleşme oranları yüksektir ve hızla artmaya 
devam etmektedir. Asya-Pasifik bölgesinde 
yaşayan 2,26 milyar kent sakininin çoğu, nüfus 
yoğunluğu yüksek olan kentsel alanlarda 
yaşamakta ve kentsel nüfusun 2035 yılına kadar 
üç milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.   Bölge, 
nüfusu 50.000’in üzerinde olan 4.400’den fazla 
kent merkezine sahiptir.

300’den fazla şehrin bir milyonun üzerinde 
nüfusu bulunmaktadır ve bunların 21’i 10 milyonu 
aşan nüfusları ile kentsel yığılmalar olarak 
tanımlanan megakentler statüsündedir. Birkaçı 
ise Delhi-Lahor veya Pearl Delta Metropol Alanı 
gibi nüfusu 50 milyondan fazla olan suprakentler 
ve kentsel bölgelerdir. Kentsel nüfusun yaklaşık 
%56’sına ev sahipliği yapan küçük ve orta ölçekli 
şehirler hızla büyümekte ve birçok ülkede uzun 
kentsel koridorlar ve kümeler oluşturmaktadır. 
ASPAC Bölgesi’nde yaklaşık 437.000 ulus-altı 
yönetim birimi bulunmaktadır; yüksek nüfuslu 
büyük kentlerden yarı özerk, öz yönetime sahip 
küçük kasabalar ve nüfusu birkaç bin civarında 
olan köylere kadar uzanan dört farklı yerel 
yönetim düzeyi bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik 
ve Sosyal Komisyonu’nun (UNESCAP) 
SKH’lerin uygulanmasına yönelik 2019 
ilerleme değerlendirmesi bölgede özelikle 
yoksulluğun sonlandırılması, eğitim ve yaşam 
beklentisinin arttırılması konularında önemli bir 
gelişme kaydedildiğinin altını çizmektedir.    
Ancak rapor ayrıca, “mevcut gidişata göre,  
2030 yılına gelindiğinde Asya ve Pasifik’te 
17 SKH’nin hiçbirine ulaşılamayacağını” 
vurgulamaktadır. Gıda güvenliği (SKH 2), 
sanayi, yenilikçilik ve altyapının desteklenmesi 
(SKH 9), eşitsizliklerin azaltılması (SKH 10), 
sürdürülebilir kentler ve toplulukların inşa 
edilmesi (SKH 11), iklim değişikliğiyle mücadele 
(SKH 13), su altındaki yaşamın korunması (SKH 
14), karasal yaşamın korunması (SKH 15) ve 
barış, adalet ve güçlü kurumlar (SKH 16) gibi bazı 
alanlarda ise sınırlı bir gelişme kaydedilebilmiştir.  
Su ve sanitasyon (SKH 6), insana yakışır iş ve 
ekonomik büyüme (SKH 8) ve sürdürülebilir 
üretim ve tüketim (SKH 12) olmak üzere üç 
hedefte ise durum daha kötüye gitmektedir.

Bölge içerisindeki eşitsizlikler artmakta ve birçok 
alt-bölge geride kalmaktadır. SKH performans 
endekslerine göre, Bhutan dışındaki Güney 
Asya ülkelerinin puanları bölge ortalamasının 
altındadır. Açık ara düşük puanlara sahip 
Myanmar dışındaki Güneydoğu Asya ülkeleri 
ortalamada seyrederken, Avustralya ve Yeni 
Zelanda gibi Doğu Asya ülkeleri ortalamanın 
üzerindedir.
 
Asya-Pasifik bölgesindeki yerel 
ve bölgesel yönetimlerin 2030 
Gündemi’nin yerelleştirilmesine 
olan katkısının artırılması, bölgede 
SKH’lerin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli olan temel unsurlardandır.

SKH’lerin Asya-Pasifik bölgesinde 
yerelleştirilmesine yönelik destek hız kazanmıştır, 
ancak bölge genelindeki ilerleme eşit olmayıp 
ulusal düzeydeki kurumsal çevrelere bağlıdır.   
Yerel ve bölgesel yönetimler ve bunların 
ulusal birlikleri ve bölgesel ağları, SKH’lerin 
ve diğer küresel gündemlerin yerelleştirilmesi 
için bölgesel stratejilerin desteklenmesinde 
önemli rol oynamaktadır. Ağların çabaları, 
bölgesel yayılım ve bilgi paylaşımının yanı sıra 
eş düzeyli paylaşımı da sağlamaktadır. Ayrıca 
ulusal ve bölgesel kurumlar açısından önemli 
bir savunuculuk rolü oynamakta ve sivil toplum 
kuruluşları, akademi ve özel sektör ile ortaklıkları 
teşvik etmektedir. Japonya, Güney Kore, Çin, 

%60
‘ından fazlasını
oluşturmaktadır.

Bölge, dünyadaki 
ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın
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Endonezya ve bunları takip eden Avustralya, 
Filipinler ve Yeni Zelanda gibi yalnızca birkaç 
ülkede yerel ve bölgesel yönetimler, politika 
ve planlarını SKH’ler ile hizalama noktasında 
istikrarlı bir ilerleme kaydetmektedir. Hindistan 
ve Pakistan gibi diğer federal ülkelerde ise, 
ilçeler ve yerel yönetim organları da eyleme 
geçmesine rağmen, hizalama çabaları daha ağır 
ilerlemekte ve genellikle eyalet veya il düzeyinde 
yoğunlaşmaktadır. Girişimler, Kamboçya, 
Malezya, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam 
gibi bölgedeki diğer ülkelere ve Pasifik’teki 
Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerine göre 
farklı bir hızda yayılım göstermektedir. Bununla 
birlikte, SKH’lerin bölgede ulus-altı düzeydeki 
yayılımı hala sınırlıdır ve tüm ortakların daha 
güçlü katılımını gerektirmektedir. Yerel ve 
bölgesel yönetimlerin SKH süreçlerine ve 
diğer sürdürülebilir kalkınma gündemlerine 
dâhil edilmeleri konusunda önemli gelişme 
kaydetmek için, sürdürülebilirlik için yerel 
hareketin bir parçası olan yerel ve bölgesel 
yönetimleri, sivil toplumu ulusal yönetimleri 
ve uluslararası kurumların da katılımı 
sağlanmalıdır.

Aynı zamanda, her zaman tam olarak SKH’ler 
olarak adlandırılmasalar dahi şehirler, bölgeler ve 
eyaletlerde sürdürülebilir değişimleri teşvik eden 

çok sayıda girişim bulunmaktadır. Bunların çoğu 
proje odaklı olmakla birlikte entegre bir bölgesel 
yaklaşımın temelini oluşturabilmektedir.      
Yönetişim dönüşümlerini hızlandırmak 
ve 2030 hedeflerine ulaşmak için yerel 
eylemlerin entegre bölgesel yaklaşımlarla 
yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin SKH’lere katkıda bulunma 
potansiyeli her zaman açıkça tanınmamaktadır; 
yerel eylemin dönüştürücü potansiyeline tam 
olarak ulaşması için yönetişim, finansman ve kamu 
yönetimi reformlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ulusal stratejiler ve kurumsal 
düzenlemeler ülkeler arasında 
farklılık göstermektedir: politika 
tutarlılığını güçlendiren bölgesel 
bir yerel kalkınma yaklaşımının 
benimsenmesi, SKH’lerin 
uygulanmasında kilit unsurdur.

Asya-Pasifik ülkeleri SKH’lerin ulusal planlama 
süreçlerine dâhil edilmeleri yönünde önemli 
adımlar atmıştır. 2019 VNR’leri üzerine UNESCAP 
sentez raporu; ülkelerin çoğunun 2030 
Gündemi’nin ana akımlaştırılmasını desteklemek 
için ulusal kalkınma planlarını revize ettiklerinin 
veya yeniden düzenlediklerinin ve böylelikle 
SKH’leri kalkınma planlarına entegre ettiklerinin 
altını çizmektedir.

Bu bölümde yapılan analiz ortaya 
koymaktadır ki birçok ülke ulusal planlama 
sistemlerini SKH’leri yerelleştirmek için bir 
araç olarak görmektedir. Ancak ülkelerin 
stratejileri arasında bariz farklılıklar 
mevcuttur. Bu farklılıklar, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sürece katılımını sağlamak üzere 
planlamanın entegre edilmesi ve sektörel 
politikaların uyumlaştırılmasına yönelik politika 
çalışmalarından, yerelleştirmenin teşvik edilmesi 
için geliştirilen yetersiz veya tam tanımlanmamış 
politikalar içeren zayıf veya başlangıç düzeyindeki 
ulusal SKH stratejilerine kadar uzanmaktadır. 

Bölgedeki ilk grup ülke, dikey-yatay iş 
birliğini teşvik etmek için yeni finansman 
mekanizmaları keşfederek ve eğitimler 
geliştirerek kalkınma sürecine öncülük etmek 
amacıyla ulus-altı kapasiteyi güçlendirmek 
ve ulusal-yerel koordinasyonu hızlandırmak 
üzere açık politikalar geliştirmiştir.   Örneğin, 
Japonya’da tarihsel olarak güçlü bir merkezi ve 
yerel yönetim iş birliği geleneği mevcuttur ve 
Japon hükümeti, yerel ve bölgesel yönetimler 
ile SKH’leri kendi strateji ve politikalarına dâhil 
etmeleri konusunda iş birliği yaparak bu geleneği 
pekiştirmiştir.   Güney Kore’de, sürdürülebilir 
kalkınmanın desteklenmesi konusunda öncülüğü 
yerel yönetimler almış durumdadır. 2018 yılında, 
Kore’nin yeni hükümeti SKH’lerin uygulanması 
için bir yol haritası tasarlamış ve beş yıllık Yeni 

Laos (fotoğraf: Sasha Popovic, 
bit.ly/31XrtXZ).
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Kentsel Dönüşüm Anlaşmasını ve revize edilmiş 
Özerklik, Desantralizasyon ve Yerel Yönetim 
Özel Yasası’nı yürürlüğe sokmuştur. Bu yasa, 
yerel ve ulusal yönetimler arasındaki iş birliğini 
güçlendirmek amacıyla ilan edilmişti.  Geleneksel 
olarak ulusal stratejilerin yerelde uygulanmasını 
içeren yukarıdan aşağıya bir yaklaşım 
benimsemiş olan Çin’de merkezi yönetim, 
yönetişim zorluklarının üstesinden gelmek ve 
yerel katılımı güçlendirmek için bazı politika 
girişimlerini içeren bir dizi araç geliştirmiştir. 
Bunlardan biri olan “pilot girişimler”, yerel 
yönetimleri sürdürülebilir öncelikli seçimler 
yapmaları konusunda teşvik edecek “ödüller” 
ile yerel ve bölgesel yönetimleri uygulama 
ve geliştirme çalışmalarına dâhil etmek üzere 
tasarlanmıştır. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan 
yukarı girişimlerin kaynaştırılmasına yönelik 
bir diğer yaklaşım, hükümetin yerelleştirme 
sürecini desteklemek için çok yönlü bir strateji 
uyguladığı Endonezya’da geliştirilmektedir. Söz 
konusu strateji, bu büyük takımada ülkesindeki 
ulus-altı yönetişim sistemlerinin çeşitliliğine 
yanıt vermek üzere entegre planlamaya özel 
bir önem atfetmektedir.  UCLG ASPAC, üç yılı 
kapsayan “LOCALISE” projesi ile bu sürece 
dâhil olmuştur. Avustralya’da hükümet 2016 
yılında Akıllı Şehirler Planı’nı açıklamıştır. Burada 
‘Şehir Fırsatları’, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
yerelleştirme girişimlerini destekleyen anahtar 
bir unsurdur. Bu, proje finansmanı için fonlardan 
yararlanmak üzere bir ortaklık olarak tasarlanan, 
yatırım amaçlı özel bir araçtır.    Yeni Zelanda 
halen SKH’lere yönelik ulusal stratejisini 
tanımlama aşamasındadır, ancak hükümet yeni 
bir Kentsel Büyüme Gündemi uygulamaya 
çalışmaktadır. Yerel konseyler sürdürülebilir 
politikalar geliştirme noktasında uzun süredir 
aktif rol oynamaktadır.

İkinci grup ülkeler henüz kesin 
bölgeselleştirme stratejileri belirlememiş ya da 
“aşağıya da damlar” (trickle-down) yaklaşımı 
izlememiştir. SKH’leri yerel süreçlere entegre 
etme ihtiyacını kabul etseler de, mevcut durumda 
gerçek yerel katılım ve bölgesel kalkınma 
yaklaşımlarını desteklemek için gereken yeterli 
sistemlerden, teknik destekten ve teşvikten 
yoksundurlar. Filipinler’deki yasal çerçeve, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin bölgesel eşitsizlikleri 
azaltmak amacıyla ulusal kalkınma planını 
uygulamasını zorunlu kılmaktadır.  Ancak mevcut 
bağlamda, yerel yönetimlerin SKH’leri entegre 
etme planlarını destekleyecek yöntemler ve 
fonlar belirsizdir ve yerel katılım düzensizdir.  
Pakistan’da, Ulusal Ekonomi Konseyi, Pakistan 
Planlama Komisyonu himayesinde, 2018 Mart 
ayında Ulusal SKH Çerçevesi’ni kurmuştur. Ancak 
tepeden inmeci karar alma mekanizmaları ulus-
altı önceliklendirmeyi engellerken, çoğu ulusal 
ve il düzeyindeki politika ve eylem planları 

yeterli mali kaynaklarla desteklenmemektedir.       
Hindistan Hükümeti, SKH’ler ile ilgili konulara 
odaklanmak üzere ülkenin her eyaletinde 
özel bir merkez, birim veya ekip kurulmasını 
desteklemiştir, ancak yerel yönetim birimlerinin 
katılımı hâlâ sınırlıdır.

Bangladeş, Kamboçya, Laos, Malezya, 
Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve 
Vietnam gibi diğer ülkeler daha geleneksel 
yukarıdan aşağı yaklaşımları uygulamaktadır. Bu 
yaklaşımlarda ulus-altı yönetimlerle istişare sınırlı 
veya yok denecek kadar azdır. 

SKH’lerin yerelleştirilmesi hususunda 
ilk grup ülkelerde diğerlerine oranla daha 
hızlı ilerleme kaydedilmiştir. Yine de SKH’leri 
yerelleştirme noktasında bölgenin karşı karşıya 
olduğu en önemli görevlerden biri, koordinasyon 
mekanizmalarını güçlendirerek politika ve 
stratejilerin yeterli düzeyde entegrasyonunu 
teşvik etmektir. Bölge ülkeleri tarafından 
benimsenen farklı planlama yaklaşımları, 
planlar ile tahsis edilen bütçeler arasındaki 
uyumsuzluk, mevcut göstergeler ile verilerin 
kullanılabilirliği arasındaki uyuşmazlık ve ulusal 
düzeylerde koordinasyon gibi bölgesel kalkınma 
yaklaşımlarının iyileştirilmesine ilişkin zorluklar 
hâlâ mevcuttur. 

Yerel eylemi nasıl sağladıkları 
noktasında bölge genelindeki 
kurumsal ortamlar: desantralizasyon 
ve yerel toplum katılımı SKH’lerin 
gerçekleştirilmesine yönelik 
baskıyı güçlendirmektedir.

Etkili desantralizasyon politikaları, yönetişim 
çabalarını desteklemek, yerel ve bölgesel 
yönetimleri güçlendirmek ve somut bölgesel 
kalkınma stratejileri yoluyla SKH’lerin 
yerelleştirilmesini teşvik etmek için anahtardır. 
1990’lardan beri çoğu Asya-Pasifik ülkesinde 
desantralizasyon ve devlet reformları 
gerçekleşmiştir, ancak desantralizasyon modeli 
ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir.   
Her ne kadar desantralizasyon her derde deva 
olmasa da ve bölgedeki ülkeler ilerleme düzeyleri 
ve deneyimleri açısından farklılık gösterse de, 
rapor desantralize ülkelerdeki güçlendirilmiş 
yerel ve bölgesel yönetimler ile daha az elverişli 
ortamlara sahip yerel ve bölgesel yönetimler 
arasındaki net farklılıkları ortaya koymaktadır. 
İlk örnekte yerel yönetimler, özellikle kararlı 
liderler tarafından yönetildiklerinde, aşağıdan 
yukarı girişimler geliştirerek ve yerel aktörleri 
ve kaynakları mobilize ederek SKH’lerin 
uygulanmasında aktif rol oynamaktadırlar. 
Böylelikle, bölgelerin tüm potansiyellerini 
kullanmaktadırlar. Öte yandan, yerel ve bölgesel 
yönetimler sınırlı yetkiler ve yetersiz kapasite ve 
kaynaklar ile çalıştıklarında sundukları katkılar 
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sınırlıdır ve daha pasif bir rol oynamaktadırlar. Bu 
aynı zamanda, yukarıda bahsedilen ilk örnekte 
daha hızlı seyreden SKH uygulamalarının hızına 
da yansımaktadır.

UCLG ASPAC ve Kentler İttifakı’nın “Cities 
Enabling Environment” (Kentlerin Elverişli 
Ortamları) (CEE) Değerlendirmesi’ne göre, 
bölgenin ekonomik olarak en gelişmiş ülkeleri 
(Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney 
Kore ve onları takiben Butan, Endonezya ve 
Filipinler) genel olarak yerel eylem için en elverişli 
ortamları sunan ülkelerdir. Daha merkezi bir siyasi 
rejime sahip olmasına rağmen, Çin de iyi bir 
performans sergilemektedir.   Yerel ve bölgesel 
yönetimler, yerel kalkınma politikalarını uygulama 
noktasında nispeten daha geniş bir özerklikten 
faydalanmaktadır. Endonezya, kentsel ve 
sürdürülebilir kalkınma politikalarında daha düşük 
puan alırken, Filipinler ise mali desantralizasyon 
konusunda düşük puana sahiptir.

Sıralamada ortalarda yer alan ikinci grup 
ülkeler ise Tayland, Vietnam, Hindistan ve 
Vanuatu gibi bazı Pasifik Adalarıdır. Bu ülkelerin 
çoğunun mali desantralizasyon sıralaması 
düşüktür. Üçüncü grup, yerel yönetim 
reformlarının henüz erken bir aşamada olduğu 
veya yerel yönetimlerde desantralizasyon yerine 
sorumluluk ve görevlere sahip olmalarına rağmen 
karar verme mekanizmalarında yer almadıkları 
(deconcentrated) yapıların benimsendiği 
ülkelerden meydana gelmektedir.    Kamboçya, 
Laos, Malezya, Myanmar ve Sri Lanka bu grupta 
yer almaktadır. Bu ülkelerin tamamı, yerel 
özerklik ve mali desantralizasyon konularında 
düşük skorlara sahiptir.   Son grup ülkeler ise 
Bangladeş, Pakistan, Doğu Timor gibi en düşük 
skorlara sahip ülkelerden oluşmaktadır.  Bu 
ülkelerde desantralizasyona yönelik reformlar 
ya tamamen durmuştur ya da gerilemektedir. 
Yerel yönetimlerin önemli ölçüde zayıf olduğu 
Maldivler, Fiji, Kiribati, Pasifik Bölgesi’ndeki 
Solomon Adaları da bahse konu ülkeler arasında 
yer almaktadır.

Yerel yönetimlerin ve topluluklarının 
güçlendirilmesi, CEE Değerlendirmesi’ne 
göre bölgesel reformun anahtarıdır ve bu 
konuda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yerel ve 
bölgesel yönetimler; sivil toplum kuruluşları, özel 
sektör ve akademi gibi yerel aktörleri harekete 
geçirme açısından kilit role sahiptir.  Birçok 
ülkedeki yerel ve bölgesel yönetimler, katılımcı 
planlama ve bütçeleme gibi yerel karar alma 
süreçlerine sivil toplumun katılımını artırmak için 
(SKH’lerin de gerektirdiği üzere) farklı yöntemler 
geliştirmektedir. Bununla birlikte, yerel 
sermayeyi en yüksek potansiyeline ulaştırmak 
için ulus altı düzeyde koordinasyonu teşvik 
etme mekanizmaları daha da güçlendirilmelidir.    
Ayrıca Nepal, Hindistan, Endonezya ve Sri Lanka 
gibi bazı ülkeler kadın temsiliyeti için zorunlu 

kotalar getirmiş olsa da, kadınların temsili hala 
sınırlı düzeydedir (ulusal parlamentolarda ve 
yerel yönetimlerde koltukların ortalama olarak 
yalnızca %19’u kadınlara aittir).
 
Bölgedeki yerel ve bölgesel 
yönetimlerin finansmanı: Uzun 
süren mali dengesizlikler ve 
sürdürülebilir altyapı yatırımlarını 
destekleme ihtiyacı

ASPAC Bölgesi’nde SKH’leri gerçekleştirmek 
için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır 
(bu ihtiyacın yıllık 1,5 trilyon ABD doları olduğu 
tahmin edilmektedir). Ancak, genelde, yerel ve 
bölgesel yönetim fonları bu zorlukları karşılamak 
için yetersizdir ve mali desantralizasyon onlara 
yeterli kaynağı sağlamamaktadır.  ASPAC 
Bölgesi’ndeki yerel ve bölgesel yönetimlerin 
ortalama harcama ve gelir düzeyi, genel hükümet 
harcamalarının ve gelirlerinin yaklaşık %33’üne 
tekabül etmektedir (veya OECD ülkeleri için 
ortalama GYSİH’nın %16’sına kıyasla, GSYİH’nın 
sırasıyla %8-9’u oranında). Ancak Avustralya, 
Japonya ve Güney Kore gibi yerel ve bölgesel 
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yönetim harcama ve gelirlerinin GSYİH’nın 
sırasıyla ortalama %15,2 ve %15,4’üne karşılık 
geldiği, mali desantralizasyonun daha fazla 
olduğu ülkeler ile Kamboçya, Malezya Myanmar 
ve Sri Lanka gibi yerel ve bölgesel yönetim 
harcamalarının GSYİH’nın yalnızca %1,7’sine 
ve gelirlerinin ise %2,2’sine tekabül ettiği, mali 
desantralizasyonun daha az olduğu ülkeler 
arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu iki grup 
arasında, yerel ve bölgesel yönetim harcama 
ve gelirleri GSYİH’sının %8,1’ine tekabül eden 
Endonezya yer alırken, Filipinler ve Tayland’daki 
yerel ve bölgesel yönetimlere ilişkin rakamlar 
daha az mali desantralizasyona sahip ülkeler 
grubunun rakamlarına daha yakındır.  Ulus-altı 
yönetimlerin harcama düzeylerinin GSYİH’larının 
sırasıyla %21,6 ve %15’ine tekabül ettiği Çin ve 
Vietnam özel bir duruma sahiptir. 

Geçmiş birkaç yıl boyunca, hem 
desantralizasyon hem de yeniden merkezileşme 
eğilimlerinde ayrışmalar olsa da, bölgedeki 
ülkelerin çoğunda mali reformlar uygulanmıştır. 
Bölgedeki birçok ülke, şartlı hibeler yoluyla 
finansı tekrar merkezileştirmektedirler (örn. 
Endonezya, Tayland ve Vietnam).

CEE ve UNESCAP’ın SKH’lerin uygulanması 
ilerleme değerlendirmesine göre, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin mali özerkliği hala en fazla 
reforma ihtiyaç duyulan alandır.    Bölgedeki kaynak 
mobilizasyonu çabalarını artırmak ve kapsayıcı 
ve hesap verebilir yönetişimi teşvik etmek için 
uygun yerel vergi sistemlerinin geliştirilmesi 
ve ulusal mali gelirlerin bölüşümünün daha 
uygun şekilde yapılması (başka bir deyişle 
hükümetlerarası akışların verimlileştirilmesi) 
amacıyla güçlendirici-ilerici bir yaklaşım 
uygulamak gerekmektedir. Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin güvenilir borç ve kredi piyasalarına 
erişimini kolaylaştırmak için yetersiz borçlanma 
çerçeveleri ve düzenlemeleri sorununu çözmek 
de onların yerel düzeyde gerekli hizmet ve 
altyapılara yatırım yapabilmeleri için gereklidir. 
Yenilikçi finansal araçlar, altyapı yatırımlarını 
şehir ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınması, 
iklim değişikliği hedefleri ve dirençli 
toplumlar ile ilişkilendiren sürdürülebilir 
kalkınma projelerine yönlendirmek için de 
geliştirilmelidir.

SKH’lerin uygulanmasına yönelik 

Sosyal konut apartman 
blokları, Fitzroy, Mel-
bourne, Avustralya
(fotoğraf: © Ainara 
Fernández Tortosa).
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çok düzeyli yönetişim mekanizmaları 
geliştirilmeye devam etmektedir, 
ancak yerel ve bölgesel yönetimlerin 
koordinasyon ve raporlama 
mekanizmalarına genel katılımı 
hala düşük oranlardadır.

2030 Gündemi’nin kabul edilmesinin ardından, 
farklı yönetim düzeyleri arasındaki etkileşim 
yoğunlaşmıştır. 2030  Gündemi’nin “kimseyi 
geride bırakmama” ilkesi, bu gündemin hayata 
geçirilmesi için tüm yönetim düzeylerinde 
koordinasyonun sağlanmasını kritik hale getiren 
güçlü bir mekansal ve bölgesel unsur içermektedir.

SKH uygulama süreçlerinin koordinasyonunu 
ve takibini sağlamak için birçok ülke önceden var 
olan ulusal kurumsal düzenlemeleri kullanmıştır. 
Bazı ülkeler ise ulusal odak kuruluşları (çoğunlukla 
üst yönetim seviyelerinde) kurmuş ya da diğer 
hükümet dışı paydaşları içeren mekanizmalar 
oluşturmuştur. Ancak bölge genelinde yerel ve 
bölgesel yönetimlerin bu mekanizmalara katılımı 
sınırlıdır. Yalnızca altı ülkede yerel ve bölgesel 
yönetimler ulusal mekanizmalara dâhil edilmiş 
veya bu mekanizmalarda danışman rolünü 
üstlenmiştir (Japonya, Endonezya ve daha az 
ölçüde Avustralya ve Samoa ile sadece devlet 
yönetimlerine danışılan Hindistan ve Pakistan 
bu altı ülkeyi oluşturmaktadır). Çin, Hindistan, 
Endonezya ve Filipinler gibi bazı ülkelerde, yerel 
ve bölgesel yönetimler yerel veya bölgesel 
düzeylerdeki ulus-altı mekanizmalarda daha 
fazla yer almaktadır. Güney Kore, Malezya ve 
Tayland gibi diğer ülkelerde ise çok paydaşlı 
ulusal mekanizmaların varlığına karşın,  yerel 
ve bölgesel yönetimler bu mekanizmalarla 

Mannar’da ağ ile balık avlayan 
balıkçı, Sri Lanka (fotoğraf: 

Adam Jones, bit.ly/2p7TtK4).

açıkça ilişkilendirilmemiştir. Bazı ülkeler 
ise henüz koordinasyon mekanizmalarını 
tanımlamamışlardır.

Ayrıca SKH’lerin uygulanmasında kaydedilen 
ilerlemeye ilişkin ulusal raporlama sistemleri, 
yerel ve bölgesel yönetimleri sistematik 
olarak dâhil etmemektedir ve dolayısıyla bu 
durum, yerel sahiplenmeyi ve SKH’lerin farklı 
yönetim kademelerinde kurumsallaşmasını 
engellemektedir. Bu durum, özellikle BM’ye 
raporlama süreci için bir sorun teşkil etmektedir. 
2016 ile 2019 yılları arasında yirmi sekiz ülke 
VNR raporu sunmuştur ve dokuz ülke ise 2020 
yılı içerisinde VNR sunacağını taahhüt etmiştir. 
VNR’ların çoğu ülkelerin hazırlık ve uygulama 
aşamalarında ilerleme kaydettiklerini ortaya koysa 
da, rapor sunan 28 ülkenin içerisinden yalnızca 11’i 
yerel ve bölgesel yönetimleri istişare süreçlerine 
katılmaya davet etmiş ve bunu da çoğunlukla çok 
paydaşlı çalıştaylar veya zaman zaman yapılan 
istişareler yoluyla gerçekleştirmiştir.   Yerel ve 
bölgesel yönetimler ayrıca, her yıl UNESCAP 
tarafından düzenlenen ve bölgesel koordinasyona 
katkıda bulunan Asya Pasifik Sürdürülebilir 
Kalkınma Forumu ve ASEAN Belediye Başkanları 
Forumu’na (her yıl düzenlenen) katılmaktadırlar. 

Yerel ve bölgesel yönetimlerin SKH’lerin 
uygulanması konusunda ulusal ve bölgesel 
koordinasyon ve izleme mekanizmalarına 
dâhil edilmesi ve tüm düzeylerde kurumlar 
ve yönetimler arasındaki dikey ve yatay 
iş birliklerini desteklemek için kurumsal 
çerçevelerde reform yapılması yönünde çaba 
gösterilmelidir. Dikey koordinasyon gerçek bir 
sorun olmaya devam etmektedir ve çok düzeyli 
diyalog ve iş birliğini geliştirmek için yönetişim 
reformları gerektirmektedir. Ulus-altı düzeyde 
yatay iş birliği, bölgesel kalkınma stratejilerini 
geliştirmek, bölgeler, kentler ve belediyeler 
arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve büyüyen 
metropol alanları, mega kentleri ve kentsel 
koridorları yönetmek için de kritik öneme sahiptir. 

Ülkeler hazırlık ve uygulama 
aşamalarında ilerleme 
kaydetse de, rapor 
sunan 28 ülkenin yalnızca 
11’i yerel ve bölgesel 
yönetimleri genellikle çok 
paydaşlı çalıştaylar veya 
zaman zaman istişareler 
yoluyla danışma süreçlerine 
katılmaya davet etmiştir.
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Asya-Pasifik’in doğasında var olan karmaşık yapı, geniş 
coğrafya ve çeşitlilik sebebiyle, yerelleştirme çalışmalarında 
kaydedilen ilerleme bölge genelinde eşit bir şekilde 
dağılmamaktadır. Bölgedeki ülkeleri etkileyen zorluklar 
muazzam ve çeşitlidir; bölge genelinde mevcut olan birden 
fazla yönetişim, plan, strateji ve kurumların karmaşıklığı 
“herkese uyan” standart bir yol haritası geliştirilmesini 
imkânsız kılmaktadır. Bununla birlikte, SKH’lerin 
uygulanması, yereldeki deneyimlerin ana akımlaştırılması 
ve 2030 Gündemi’nin gerçekleştirilmesi sürecine yerel 
ve bölgesel yönetimler ile toplulukların daha fazla dâhil 
edilmesi için uygun yönetişim çerçevelerine, verimli 
planlamaya, kaynak mobilizasyonuna ve yerel eylemleri 
harekete geçirecek sağlam bir bölgesel yaklaşıma acilen 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu adımlar, bölgenin mevcut 
gidişatını tersine çevirmek ve sürdürülebilir bir geleceğe 
geçişi hızlandırmak için gereklidir.

37GOLD V RAPORU —— ASYA-PASİFİK

Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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UCLG bölgesindeki ülke sayısı

12

Nüfus

289 milyon

Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sayısı

67.000

 
HLPF’ye rapor 
sunan ülke sayısı

8

Bölge nüfusunun dünya 
nüfusuna oranı

%3,8

 
Kentsel nüfus oranı

%65

2016 ve 2019 yılları arasında 

%28 Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine dâhil olan 
ülkelerin oranı

%14 Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülke oranı 
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Arka Plan 

Bu bölümde ele alınan 12 Avrasya ülkesi 2030 
Gündemi’ni ve SKH’leri benimsemiş olsa 
da, Küresel Hedefler’in uygulanmasına olan 
bağlılıkları ve yaklaşımları bölge genelinde 
önemli değişiklikler göstermektedir. 8 ülke 
(Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, 
Gürcistan, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan), Gönüllü UIusal Değerlendirme 
Raporları’nı BM’ye sunmuştur ve 4 ülke daha 
(Kırgızistan, Rusya, Ukrayna ve Özbekistan) 2020 
yılı içerisinde raporlarını sunmayı planlamaktadır.   
Genel olarak, ulusal yönetimler, hedeflerin 
ve amaçların gerçekleştirilmesinde yerel ve 
bölgesel yönetimlerin rolünü ve taşıdıkları 
önemli sorumlulukları kabul etmektedir.

Bununla birlikte, son on yılda yerel ve 
bölgesel yönetimlerin yerel hizmet sunumunu 
iyileştirmeye yönelik olumlu katkılarına rağmen, 
çoğu Avrasya ülkesinde desantralizasyon hala 
sınırlıdır. Buna ek olarak, planlanan ekonominin 
boşa çıkmasını izleyen büyük ekonomik 
dönüşüm, insanların genellikle kentsel ve kırsal 
alanlar arasında yeniden dağılımına yol açmıştır. 
Bu durumun yaşam kalitesi, sağlık ve güvenlik 
üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.

Bu ekonomik dönüşüm, 1990’ların kurumsal 
reformları ile birleştiğinde ciddi bir kutuplaşmaya 
neden olmuş ve yeni ekonomi bağlamında daha 
savunmasız olan il bölgelerinin ve tek sektörlü 
sanayi şehirlerinin ve bölgelerinin aleyhine 
olacak şekilde başta başkentler olmak üzere 
büyük şehirlere avantaj sağlamıştır.  Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’da toplam kentsel nüfusun %35-50’si 
genellikle idari ve özel statülerden faydalanan 
başkentlerde toplanmıştır.  Bölgenin kalan diğer 
ülkelerindeki kentsel nüfus; büyük, aracı ve 
küçük şehirler arasında daha dengeli dağılmıştır. 
Son yıllarda meydana gelen silahlı çatışmalar 
ve ihtilaller de birçok Avrasya ülkesinin siyasi 
istikrarını etkilemiştir.

SKH’lerin Avrasya bölgesinde 
yerelleştirilmesi, uluslararası 
kuruluşların desteğiyle ilerleme 
göstermekle birlikte henüz başlangıç 
aşamasında seyretmektedir.

Merkezi politikalar ve merkezi yönetimin yerel 
ve bölgesel yönetimler üzerindeki kontrolü, 
yerel yönetimlerin etkinliğini zayıflatmaya ve 
vatandaşların yerel karar alma süreçlerine 
katılımı önünde bir engel teşkil etmeye 
devam etmektedir. Ancak Avrasya’daki 
yerel ve bölgesel yönetimler, yerel hizmet 
sunumunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi, artan 
bölgesel eşitsizliklerin ele alınması ve artan 

çevre sorunları ile mücadele etme gibi bölgenin 
temel sorunlarına cevap vermek için SKH’lerin 
farklı yönleriyle ilgili çok çeşitli girişimlerde 
bulunmaktadır.

Bölgedeki temel zorlukları ele alan, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin öncülüğündeki 
girişimler, -yerel ve bölgesel yönetimler küresel 
gündemlerin her zaman farkında olmasalar 
da- SKH’lerin yerelleştirilmesine fiilen katkıda 
bulunmaktadır. Avrasya’daki yerel ve bölgesel 
yönetimler, insani kalkınma sorunlarını ele 
almak ve nüfusun farklı kesimlerine yönelik 
sağlık ve eğitim fırsatları sunmak üzere adımlar 
atmaktadırlar. Ayrıca şehir altyapılarını ve yapılı 
çevreyi iyileştirmeyi ve böylece daha iyi kamu 
hizmetlerinin sunulmasını, yaşam standartlarının 
geliştirilmesini ve herkes için fırsatlar sunulmasını 
amaçlayan bir dizi proje yürütmektedirler.

Çevresel koruma ve afet risk azaltımı 
noktasında birçok yerel ve bölgesel yönetim, 
ekosistem ve biyoçeşitlilik, su, ormanlar, tarım 
ve enerji, altyapı ve atık yönetimi gibi 2030 
Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın 
bazı amaçlarıyla da ilişkili olan projeler 
geliştirmektedirler.

Bazı şehirler ve bölgeler de sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerini dikkate alarak sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik yerel stratejiler ve planlar 
geliştirmiştir. Bazı durumlarda, bu yerel planlar, 
STK’ların ve sivil toplumun katılımıyla Ukrayna, 
Ermenistan, Gürcistan ve Kırgızistan gibi 
ülkelerdeki çalışma grupları tarafından daha 
kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel ve bölgesel 
kalkınma için yeni bir yol bulma ihtiyacını 
yansıtmaktadır.

Ulusal ve uluslararası yerel yönetim 
birlikleri ve bunların ağları, sürdürülebilir 
kalkınmanın teşvik edilmesi ve bölgesel 
düzeyde yerel paydaşlar arasında SKH’lere 

%35-50
'si başkentlerde 
yoğunlaşmaktadır.

Bölge ülkelerinin 
yarısında, kentsel 
nüfusun
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yönelik aidiyet oluşturulması açısından önemli 
bir role sahiptir. Ulusal ve uluslararası yerel 
yönetim birlikleri, Avrasya ülkelerinin sadece 
yarısında mevcut olup faaliyet göstermektedir, 
ancak sınırlı mevcudiyetlerine rağmen, kapasite 
geliştirme faaliyetleri, çalıştaylar ve eğitimler 
yoluyla yerel liderlerin ve uzmanların Küresel 
Hedefler’e dair farkındalıklarının arttırılmasına 
yardımcı olmaktadırlar. 1998’deki kuruluşundan 
bu yana, Başkentler ve Büyük Şehirler Meclisi, 
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden 
hemen hemen tüm kentleri (örneğin Rusya’dan 
55,, Kazakistan’dan 11, Ukrayna’dan 10, Beyaz 
Rusya’dan 4, Gürcistan’dan 3, Kırgızistan’dan 2, 
Tacikistan ve Ermenistan’dan 1 şehir) bir araya 
getirmiştir ve özellikle sürdürülebilir kentsel 
kalkınmayı ve karşılıklı öğrenmeyi amaçlayan 
proje ve programların uygulanmasında aktif rol 
oynamıştır.

Rusya’nın yanı sıra tüm Avrasya ülkelerinde, 
uluslararası kuruluşlar teknik destek 
ve eş fonlama yoluyla yerel ve bölgesel 
yönetimlerin SKH’lerin uygulanmasına 
yönelik çabalarını destekleme noktasında 
aktif rol oynamaktadır.  Özellikle UNDP, 
SKH’lerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 
Avrasya bölgesindeki ülkelere verdiği destekle 
kilit bir role sahiptir. Bu ülkeler, uluslararası 
finans kuruluşlarının yanı sıra uluslararası bağış 
topluluklarının mali ve teknik desteklerinden 
de büyük ölçüde faydalanmaktadırlar. 
Uluslararası kuruluşlar, belediyeler ve platformlar 
arasında bilgi paylaşımı amacıyla karşılıklı 
tecrübe paylaşımı yoluyla, bölgede SKH’lerin 
yerelleştirilmesini destekleme noktasında 
kaldıraç görevi görmektedir.

Bununla birlikte, bu bölüm, yerel 
yönetimlerin SKH’lere ulaşmaya yönelik 
faaliyet ve girişimlerinin ülkedeki siyasi 
desantralizasyon düzeyi ile yakından ilişkili 
olduğunu da göstermektedir. Rusya, Ukrayna, 
Ermenistan, Gürcistan ve Kırgızistan gibi 
desantralizasyonun gelişme kaydettiği bazı 
ülkelerdeki SKH’leri yerelleştirme amacıyla 
yapılan yerel çalışmalar göstermektedir ki, aynı 
ülkenin bölgeleri arasındaki coğrafi, çevresel, 
ekonomik, demografik ve etnografik farklılıklar, 
yerel ve bölgesel yönetimleri -merkezi yönetimin 
emri altında olsalar bile- görevlerini uygularken 
kendilerine özgü yaklaşımlar geliştirmelerini 
engellemektedir. Benzer şekilde yerel 
yönetimler, özellikle seçilmişlerse, sivil toplum 
ve yerel iş sektörünün katılımı olmadan SKH’leri 
etkin bir şekilde uygulayamamaktadır; bu durum 
ise Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve 
Ukrayna örneklerinde görüldüğü üzere yerel 
performansı etkilemektedir.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
bölgesel organizasyonu ve 

kurumsal çerçeveleri Avrasya 
Bölgesi’ne özgü güçlü tarihsel 
modelleri yansıtmaktadır. 

Avrasya’daki mevcut idari yapı ve yerel 
yönetim sistemleri, yetkilerin dağıtıldığı ve 
kısmen desantralize kurumları birleştiren, 
“yarı-desantralize” bir yönetim sistemini 
yansıtmaktadır. Gürcistan dışında tüm Avrasya 
ülkeleri, genellikle yetkilerin dağıtıldığı ve 
adem-i merkeziyetçi işlevleri bir araya getiren 
üç kademeli bir ulus-altı yönetim sistemi 
benimsemektedir. En üst düzeyde bölgeler 
(oblast), özerk cumhuriyetler ve ulusal önem 
taşıyan şehirler bulunmaktadır. Bölgeler, 
bölgesel önem taşıyan ilçeler ve şehirler olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. İlçeler ise ilçe açısından 
önem taşıyan şehirleri, kasabaları ve köyleri, 
kırsal ve kentsel yerleşim alanlarını içermektedir. 
Birçok durumda, özellikle bölgesel düzeyde, 
yürütme organları, merkezi veya üst düzey 
yönetim tarafından atanmaktadır ve doğrudan 
üst yönetim kademelerinin denetimi altındadır. 
Bu yetkileri dağıtılmış organlar, ikili bölgesel 
yönetim sistemindeki seçilmiş organlar veya 
konseyler ile bir arada bulunmaktadır.

Ayrıca, bu bölümde ele alınan tüm Avrasya 
ülkelerinin desantralizasyon düzeyleri farklılık 
göstermektedir. Bu çeşitlilik, Kazakistan ve Beyaz 
Rusya gibi yüksek düzeyde merkezi sistemlere 
sahip ülkelerden, Ermenistan ve Gürcistan 
gibi görece daha geniş bir yerel özerkliğe 
sahip ülkelere ve Rusya gibi iki kademeli yerel 
öz yönetim sistemine sahip ülkelere kadar 
uzanmaktadır.  Ukrayna ve Azerbaycan gibi diğer 
ülkelerde ise yerel öz-yönetim organları, merkezi 
yönetimin yarı-desantralize organlarıyla birlikte 
bulunmaktadır.

Avrasya’nın farklı bölgesel yapısı, bölgedeki 
kalkınma politikalarını etkilemiştir. Avrasya 
ülkelerinin çoğunda, hem yerel yönetim hem de 
sivil toplumun kentsel kalkınma planlamasındaki 
rolü oldukça sınırlıdır ve bu rol, ne açık veya 
resmi şekilde tanımlanmıştır ne de süreç 
içerisinde uygulayıcı yetkiye sahiptir.  Merkezi 
idari sistemler ve ulusal yasalar, genellikle, 
şehirlerin ve bölgelerin hızlı şekilde değişen 
sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar 
karşısında kalkınma planları benimsemelerini 
sınırlamaktadır.  Desantralizasyon ve yerel ve 
bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel 
kalkınma planlarının ve stratejilerinin etkinliğini 
artırmada hayati bir role sahiptir. 

Geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok 
reform, bölgedeki yerel ve bölgesel 
yönetimlerin özerkliklerini arttırma veya 
azaltma noktasında etkilemiştir. Son 
beş-on yıldaki genel eğilim; Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Rusya ve 
Ukrayna’daki merkezi yönetimler tarafından da 
desteklenen, belediyelerin birleşmesi ve bunun 

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   40TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   40 3.02.2021   12:51:253.02.2021   12:51:25



41GOLD V RAPORU —— AVRASYA 

sonucunda ortaya çıkan genişleme olmuştur.
Bu girişimlerin gerekçesi olarak küçük ölçekli 
yerel yönetimlerdeki yönetim kapasitesinin 
yetersizliği, mali eşitsizliğe yol açan sınırlı vergi 
tabanı ve yerel kamu mallarının tedarik edilmesi 
için fonların yetersizliği öne sürülmektedir.  
Avrasya ülkelerindeki birleşme sürecinin ikili 
etkileri bulunmaktadır.  Belediyelerin büyümesi, 
yerel yönetimler ve vatandaşlar arasındaki 
mesafeyi arttırmakta ve vatandaşların mahalleleri 
ile ilgili karar alma süreçlerine katılımlarını 
zorlaştırmaktadır. Ancak öte yandan küçük 
ölçekli belediyeler önemli yatırımlar yapabilecek 
(su ve enerji temini gibi) veya toplumun 
yararına olan kamu hizmetlerini (eğitim, sağlık, 
sosyal koruma vb.) sağlayacak kaynaklara ve 
yetkinliklere sahip değildir.  Birleşme ise bu 
sorunlara çözüm sunarak kamu harcamalarında 
ölçek ekonomisinden faydalanmayı mümkün 
kılmaktadır.  Ancak kendi kendini yöneten büyük 
şehirlerde bile yerel vergiler, sorumlulukların 
yerine getirilmesi için gerekli olan kaynakların 
çok küçük bir kısmını karşılamaktadır.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
ulusal koordinasyon ve raporlama 
mekanizmalarına katılımı, 
SKH’lerin yukarıdan aşağı bir 
yaklaşımla uygulandığı bir 
bağlamda yetersiz kalmaktadır.

SKH’lerin, Yeni Kentsel Gündem’in ve diğer 
küresel gündemlerin uygulanması, Avrasya 
ülkelerindeki ulusal ve ulus-altı kurumları ve 
politik ilişkileri de etkilemektedir.   Tüm Avrasya 
ülkelerinde, kalkınma stratejilerini yönetmek, 
izlemek ve koordine etmek için devletlerin en üst 
kademelerinde kurumsallaşmış mekanizmalar 
mevcuttur. Bu mekanizmalar ve organlar, SKH’leri 
“ulusallaştırma”, başka bir ifadeyle ulusal 
bağlama oturtma sürecine öncülük etmekle 
görevlendirilmişlerdir. 7 Avrasya ülkesi SKH’lerin 
uygulanmasına yönelik yeni koordinasyon 
mekanizmaları oluşturmuştur. 3 ülke ise SKH’lerin 
uygulanması ve gözlemlenmesi için mevcut 
devlet aygıtlarını kullanmaya devam etmektedir. 
Ermenistan’da oluşturulan Kurumlar Arası Görev 
Gücü ve Kırgızistan’da oluşturulan Koordinasyon 
Komitesi, SKH’lerin uygulanması, uyarlanması ve 
izlenmesinden sorumludur.

2016-2019 yılları arasında HLPF’ye sunulan 8 
Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporu’na göre, 
hemen hemen tüm Avrasya ulusal hükümetleri, 
SKH’lerin uygulanmasına ilişkin kurumsal 
çerçevelerde yerel ve bölgesel yönetimlerin 
oynadığı önemli rolden bahsetmektedir. 
Bununla birlikte, Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları’nın uygulama kısmında yerel ve 
bölgesel yönetimlere atıf yapılması, ulusal 
koordinasyon mekanizmalarının yerel ve 

bölgesel yönetimlere gerçek anlamda yer verdiği 
anlamına gelmemektedir. Ülkelerin çoğunda 
yerel ve bölgesel yönetimler, aktif olarak 
stratejik kararlara dâhil edilmeyen uygulayıcı 
kurumlar olarak görülmektedir.  HLPF’de 
temsil edilen 8 ülkeden sadece ikisi (Belarus 
ve Gürcistan) yerel ve bölgesel yönetimleri 
SKH’lerin uygulanmasına yönelik oluşturulan 
üst düzey koordinasyon mekanizmalarına dâhil 
etmektedir. Buna ek olarak, Avrasya ülkelerinden 
sadece birkaçı (Ermenistan, Azerbaycan, 
Belarus, Gürcistan, Moğolistan ve Tacikistan) 
yerel ve bölgesel yönetimleri Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme Raporu sürecine doğrudan veya 
dolaylı olarak dâhil etmiştir. Kırgızistan, Rusya, 
Ukrayna ve Özbekistan, 2020 yılında raporlarını 
teslim edecekleri taahhüdünde bulunmuşlardır.

Koordinasyon birimlerinin yukarıdan aşağı 
yapısı, kalkınma stratejilerinin detaylandırılması 
ve takibi noktasında bu bakış açısının varlığını 
göstermektedir. SKH’lerin uygulanmasına 
yönelik yukarıdan aşağı yaklaşımlar, Avrasya 
ülkelerinin öne çıkan bir özelliğidir. Avrasya 
ülkelerindeki yerel ve bölgesel yönetimler, 
SKH’lerin gerçekleştirilmesi için yeterli uzmanlığa 
sahip olmalarına rağmen, rollerinin çoğunlukla 
merkezi hükümet tarafından belirlenen hedef ve 
çalışmaları uygulamak olduğu varsayılmaktadır.  
Çoğu ülkede ulusal hükümetler, ulusal ve 
yerel kalkınma programlarını yerel yönetimler 
ile açıkça etkileşime girmeden belirlemekte 
ve sonrasında yerel ve bölgesel yönetimleri 
bu ulusal esaslar ve öncelikler çerçevesinde 
yerel kalkınma programlarını bağımsız 
olarak uygulamakla görevlendirmektedir. 
Yerel yönetimler aynı zamanda SKH’lerin 
gerçekleştirilme derecesini ölçen göstergelere 
dair istatistiksel verilerin sağlanmasından 
sorumludurlar. Merkezi hükümetler, metodoloji 
desteği sağlamakta ve ulus-altı kalkınma 
stratejilerinin koordinasyonundan (ve hatta 
onaylanmasından) sorumludurlar. Aynı zamanda 
yerel ve bölgesel stratejilerin uygulanmasına 
yönelik hibe sunmaktadırlar. Tüm Avrasya 
ülkelerindeki uluslararası bağışçı kuruluşlar ve 
kurumlar, SKH’lerin hayata geçirilmesine yönelik 
teknik ve finansal destek sağlama noktasında 
hayati öneme sahiptirler.

Avrasya’daki yerel ve bölgesel 
yönetimlerin rolü, çoğunlukla, merkezi 
hükümet tarafından belirlenen hedef 
ve çalışmaları uygulamaktır. Yerel 
yönetimler aynı zamanda SKH’lerin 
gerçekleştirilme derecesini ölçen 
göstergelere dair istatistiksel verilerin 
sağlanmasından da sorumludurlar.
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İdari, mali ve finansal özerklik, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin yatırım 
kapasitelerini etkili kullanmaları 
ve SKH’leri etkili bir şekilde hayata 
geçirmeleri açısından önemlidir.

Avrasya’daki ulus-altı hükümetler (özerk veya 
dekonsantre yapılar), SKH’ler ile doğrudan 
ilişkili olan ve Avrasya bölgesi için ana öncelik 
olarak tanımlanan önemli sosyal ve kalkınma 
ile ilgili işlevlere sahiptir.  Bu işlevler arasında; 
genel ve okul öncesi eğitim sağlanması, temel 
ve özelleşmiş sağlık hizmetleri sunumu, barınma 
ve tesislerin yapımı, toplu taşıma, uygun fiyatlı 
enerji sunumu, kentsel planlama, eğlence ve 
kültür faaliyetleri, ekonomik kalkınma ve küçük 
işletmelerin desteklenmesi gibi konular yer 
almaktadır. Bununla beraber, bazı SKH’lerin 
(8,9,12,13,16) uygulanması bölgedeki yerel ve 
bölgesel yönetimler için yeni bir zorluk teşkil 
etmektedir.

Fonlanmayan yükümlülükler ve farklı 
yönetim kademeleri arasındaki güçler 
ayrılığının net olmaması, Avrasya ülkelerindeki 
temel sorunlar arasında yer almaktadır. 2030 
Gündemi’nin uygulanması bütün yönetim 
seviyelerinin ortak sorumluluğu olmasına 
rağmen, yetki dağıtımı çoğunlukla yukarıdan 
aşağı doğru gerçekleşmektedir. Bakım ve 
işletme genel olarak yönetimin alt seviyelerine 
verilirken, işlevlere dair sorumluluklar yönetimin 
üst kademelerindedir.  Bir işleve yönelik ikili veya 
ortak mali sorumluluk, yönetim kademelerinin 
rolleri arasındaki farkı silikleştirmekte ve 
kamu hizmetlerinin ve kamu tesislerinin 
koordinasyonunun ve işleyişinin bozulmasına 
neden olmaktadır.  Yerel kaynakların doğru, 
şeffaf ve hesap verilebilir yönetimi ve uzun 
süreli finansmana erişim, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi 
için çok önemlidir.

Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan 
hariç olmak üzere Avrasya bölgesindeki ulus-
altı yönetimlerin kayda değer bütçeleri ve 
yatırım kapasiteleri bulunmaktadır.  Avrasya 
yerel ve bölgesel yönetimlerinin GSYH’si 
%9,4’e ulaşmaktadır. Belarus, Kazakistan ve 
Rusya’daki yerel ve bölgesel yönetimler, devlet 
harcamalarının %40’ına karşılık gelmektedir. 
Özbekistan ve Tacikistan’da bu miktar toplam 
harcamaların yaklaşık üçte birine, Ukrayna’da ise 
%26’sına denk gelmektedir. İki ülke grubunda 

da, eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda, ulus-
altı yönetimlerin genel kamu harcamalarındaki 
payı %70 ila %80 arasındadır. Avrasya’nın birçok 
ülkesindeki yerel yönetimler, merkezi hükümetler 
ile kıyaslandığında, yatırımcı olarak önemli bir role 
sahiptir. Bu olumlu eğilimlere rağmen, merkezi 
hükümetten bağımsız harcama yetkilerine sahip 
olunan Rusya ve Kazakistan dışındaki yerel ve 
bölgesel yönetimler, harcamaları üzerinde kısıtlı 
yetkiye sahiptir. Diğer ülkelerde ise yetki dağıtımı 
muğlak ve belirsizdir.

Gelirler söz konusu olduğunda, Avrasya’daki 
yerel ve bölgesel yönetimler, ulusal vergilere ve 
dengeleme hibelerine son derece bağımlıdır.   
Tüm ülkelerde paylaşılan vergilerin yerel yönetim 
gelirlerindeki ağırlığı artarak, Ermenistan ve 
Ukrayna’da %20-%36 bandına, Gürcistan ve 
Rusya’da %40-%50 bandına ve Özbekistan, 
Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan’da %60-
%80 bandına ulaşmıştır. Paylaşılan vergilerin 
dengeleme hibelerinin yerini aldığı Belarus 
ve Tacikistan gibi ülkelerde, hibelerin ulus-altı 
yönetimlerin gelirlerindeki payında azalma 
gözlemlenebilmektedir.  Rusya ve Kazakistan 
gibi az sayıda ülke hibe dağıtımını resmileşmiştir.   
Bu bölüm ise, ulus-altı yönetimlerin, yerelde 
alınan vergilerin bütçenin küçük bir oranına 
karşılık gelmesi sebebiyle, kendilerine ait sınırlı 
gelirleri olduğunu ortaya koymaktadır.  Bu oran; 
Rusya, Ukrayna ve Tacikistan’daki %3-%8 bandı 
ile Ermenistan, Gürcistan ve Kırgızistan’daki %15-
%20 bandı arasında farklılık göstermektedir. 
Yerel yönetimlerin merkezi hükümetlerden 
gelecek transferlere olan ısrarlı mali 
bağımlılığı, SKH’lerin ve Yeni Kentsel 
Gündem’in ilkelerinin ve hedeflerinin etkili bir 
şekilde hayata geçirilmesi noktasında engel 
teşkil etmektedir.

İstikrarlı ve öngörülebilir gelirlerin ve şeffaf 
mali hibe dağıtımının sınırlılığı, bölgedeki yerel ve 
bölgesel yönetimler için önemli sorunlardandır.  
Yerel gelir kaynaklarının sadece küçük bir kısmı 
düzenli olarak yerel yönetimlere aktarılırken, 
büyük kısmı düzensiz ve şeffaf olmayan 
yöntemler ile dağıtılmaktadır.  Bu durum, yerel 
yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
çalışmaları finanse edebilmeleri açısından mali 
kapasitelerine ilişkin bir belirsizlik doğurmaktadır. 
Avrasya’daki yönetim kademeleri arasındaki 
mali ilişkilerin geliştirilmesi desantralizasyon 
sürecinin temelini oluşturmaktadır ve 
SKH’lerin yerelleştirilmesi için gereklidir. 
Süreç, 3 bileşenden oluşmalıdır: yetkilerin 
ve harcama güçlerinin sınırlandırılması, 
yerel yönetimlerin düzenli öz gelirlerine 
kavuşması ve mali dağıtımların açık, şeffaf ve 
öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi. Rusya 
ve Kazakistan attıkları adımlarla bu yönde olumlu 
sonuçlar elde etmişlerdir. 

Avrasya’daki yerel ve bölgesel 
yönetimlerin çoğunun kayda değer 
bütçeleri olmasına karşın, harcama 
politikaları üzerinde çok az yetkileri 
vardır.
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Avrasya bölgesindeki yerel ve bölgesel yönetimler, 
sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacına 
bağlıdır; ancak yerel yönetimlerin ve kurumların hesap 
verilebilirliğini arttırmak için mevcut yapının gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Ulusal hükümetler, SKH’lerin 
yerelleştirme sürecini yerel ve bölgesel yönetimlerin 
üstlenebilmesi için bazı sorunlara çözüm getirmeye 
çalışmalıdır. Gereken iyileştirmeler şöyle sıralanabilir: 
daha fazla desantralizasyon; mali özerkliği arttırılması ve 
yönetim kademeleri arasında daha şeffaf mali ilişkiler; 
yönetim kademeleri arasındaki ilişkilerde benimsenen 
aşırı derecede babacan ve yukarıdan aşağı yaklaşımların 
azaltılması; dengeli bölgesel kalkınma için bölgeler 
arasındaki aşırı iktisadi eşitsizliklerin azaltılması; ve 
temel kamu hizmetlerine erişimin arttırılması. Yerel ve 
bölgesel yönetimler de bu kapsamda merkezi hükümetler 
karşısındaki pozisyonlarını güçlendirerek, vatandaşlara 
karşı olan sorumluluklarını ve hesap verebilirliklerini 
sürdürmelidir.

43GOLD V RAPORU —— AVRASYA 

Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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UCLG bölgesindeki ülke sayısı

41

Nüfus

555 milyon

 
Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sayısı

100.000

 
HLPF’ye rapor 
sunan ülke sayısı

37

Bölgedeki nüfusun 
dünya nüfusuna oranı

%7,3

 
Kentsel nüfus oranı

%74

04
Avrupa

44 GOLD V RAPORU

2016 ve 2019 yılları arasında 

%63 Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine
dâhil olan ülkelerin oranı

%50 Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülkelerin oranı 
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45GOLD V RAPORU —— AVRUPA

Arka Plan

UCLG tarafından adlandırıldığı şekliyle Avrupa 
bölgesi 41 ülkeden oluşmaktadır ve Kuzey 
Amerika ve Güney Amerika’dan sonra en 
kentleşmiş üçüncü bölgedir.  Eurostat tarafından 
aktarılan verilere göre, AB üye ülkelerindeki 
şehirler nüfusun %59’una ev sahipliği yapmakta, 
GSYH’nin %68’ini oluşturmakta ve istihdamın 
%62’sini sağlamaktadır. Nüfusun %41’inin kırsal 
alanlarda yaşaması, bölgeler arası dengenin 
korunması için özel politikalara olan ihtiyacı 
arttırmaktadır.

Avrupa’daki mevcut durum; Brexit, 
uluslararası ticaret gerilimleri ve önemli politika 
belirsizliğinden etkilenmektedir. 2008-2009 
küresel ekonomik krizi sonrasında yaşanan 
iyileşmeye rağmen, bölgedeki bölgesel ve 
sosyo-ekonomik eşitsizlikler giderek artmaktadır.  
Bu durumun yarattığı toplumsal huzursuzluk ve 
siyasi gelişmeler, Avrupa ülkelerinde kurumsal 
değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. 
Göç politikaları AB üye ülkeleri arasında büyük 
ihtilaflara neden olmaktadır.   Ulus-altı seviyede, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin kriz öncesi yatırım 
seviyelerine ulaşmada tecrübe ettikleri zorluklar, 
yeni sorunlara çözüm üretebilme kapasitelerini 
kısıtlamaktadır. İklim değişikliğinin azaltılması, 
yeni teknolojilerin etkileri, artan sosyal talepler 
-konut krizi ve artan belirsizlik gibi- ve birçok 
ülkede karşılaşılan yaşlanan nüfusa uyum sorunu 
bu sorunlardan bazılarıdır.

Avrupa yerel ve bölgesel yönetimleri 
ve birlikleri, topluluklarının 
refahına katkıda bulunan yenilikçi 
eylemleri hayata geçirmektedir

Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimler, 
2030 gündeminin yerelleştirilmesi konusunda 
özellikle aktiflerdir ve iklim değişikliği, sosyal 
içerme, kapsayıcı ve döngüsel ekonominin 
geliştirilmesi ve kentsel ve bölgesel yönetişim 
gibi alanlarda öncü rol oynamaktadırlar. 
Birçok şehir ve bölge, SKH’leri yerel kalkınma 
planlarına ve politikalarına dâhil etmiştir veya 
dâhil etme sürecindedir. Bazıları ise SKH’lerin 
ana akımlaştırılmasına yönelik daha bütünleşik 
yaklaşımlar benimsemişlerdir.  Halka en yakın 
yönetim kademeleri olarak, artan eşitsizliklerle 
ve çevresel sorunlarla mücadele etmekte 
ve bölgeler arası iş birliklerini (belediyeler 
arası iş birlikleri ve kentsel-kırsal ortaklıklar 
yoluyla) güçlendirmektedirler.   Sosyal 
ayrışma ve ayrımcılık ile mücadeleye ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin, yükseköğretimin, 
sağlık ve sağlık hizmetleri standartlarının 
sağlanmasına yönelik politikalar Avrupa’daki 
yerel ve bölgesel yönetimler için öncelikli 
konulardır.  Sivil toplumun, iş dünyasının, 

sosyal ortakların ve akademinin, sürdürülebilir 
alternatiflerin oluşturulması sürecine katılımını 
güçlendirmektedirler. Bu bölüm ayrıca, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin, özellikle desantralize 
işbirliğinin bir sonucu olarak uluslararası kalkınma 
işbirliklerinde giderek daha önemli hale gelen 
rollerini de ortaya koymaktadır.

Bu bölümde, hem ulusal hem de Avrupa 
düzeyindeki yerel yönetim birliklerinin ve 
ağlarının oynadıkları kritik role özellikle vurgu 
yapılmaktadır.  Kuzey ve Batı Avrupa’daki 
(Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Almanya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Hollanda) 
yerel ve bölgesel yönetimler ve bunların 
oluşturduğu birlikler, bölgedeki yerelleşme 
sürecinin öncüsü olmuşlardır.  Fransa, İtalya, 
Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık ve Baltık ülkeleri 
gibi pek çok ülkede hareketlilik büyürken, İrlanda 
ve Orta Avrupa’da (Çekya hariç) hareketlilik 
daha sınırlı kalmakta ve Doğu ve Güneydoğu 
Avrupa’da ise hâlâ başlangıç aşamasındadır. 
Bölgeler Komitesi (CoR) gibi Avrupa’daki 
ulusüstü kurumlar ile Avrupa Belediyeler ve 
Bölgeler Konseyi (CEMR) ve PLATFORMA,1 Kıyı 
Bölgeleri Konferansı (CPRM) ve Avrupa Şehirler 
Birliği (Eurocities) gibi yerel yönetim birlikleri, AB 
politikaları kapsamındaki bölgesel öncelikleri 
genişletmek için 2030 Gündemi üzerindeki 

1. PLATFORMA, 30 yerel ve 
bölgesel yönetimi içeren bir 
pan-Avrupa koalisyonudur 
ve aynı zamanda bu 
yönetimleri ulusal düzeyde, 
Avrupa düzeyinde ve 
küresel düzeyde temsil eden 
kuruluşları da kapsamaktadır

%59
’unu oluşturmaktadır.

28 AB üye ülkesindeki 
şehirler bölge nüfusunun 
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46 GOLD V RAPORU

SKH’lerin ulus-altı seviyede uygulanmasına 
ilişkin raporlamalar; elde edilen 
sonuçlardan fayda sağlanması, ulusal 
kurumlar ve Avrupa düzeyindeki kurumlar 
ile iş birliklerinin güçlendirilmesi ve 
vatandaşlar ile yerel paydaşlar karşısında 
şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin teşvik 
edilmesi açısından çok önemlidir.

güçlü görüş birliğinden faydalanmışlardır. Yerel 
yönetim birlikleri, SKH’lerin yerelleştirilmesi 
sürecinin güçlü katalizörleridir. Vatandaşları 
bilgilendirmekte, farkındalığı arttırmakta, 
üyelerini SKH’lerin uygulanması sürecine 
dâhil etmekte, bilgi ve deneyim alışverişini 
kolaylaştırmakta, deneyimleme ortamı 
yaratmakta ve Avrupa’daki büyük siyasi 
girişimleri etkilemektedirler. Bütün çabalara 
rağmen, Orta ve Güneydoğu Avrupa’daki 
birlikler başta olmak üzere pek çok yerel yönetim 
birliği, SKH’leri bölge ile doğrudan ilgisi olmayan 
ek ve harici bir çerçeve olarak görmektedir. 
Farkındalık çalışmalarına hız vermek ve 
belediyeleri ve bölgeleri SKH’leri hayata 
geçirmeleri noktasında harekete geçmeye 
teşvik etmek için desteğe ihtiyaçları vardır.

Öncü şehirler, bölgeler ve yerel yönetim 
birlikleri, aynı zamanda ölçüm araçlarının 
geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır. 
SKH’lerin ulus-altı seviyede uygulanmasına 
ilişkin raporlamalar; elde edilen sonuçlardan 
fayda sağlanması, ulusal kurumlar ve Avrupa 
düzeyindeki kurumlar ile iş birliklerinin 
güçlendirilmesi ve vatandaşlar ile paydaşlar 
karşısında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin 
teşvik edilmesi açısından önemlidir. Gönüllü 
Ulusal Değerlendirme Raporları, ulusal izlemeye 
ve küresel istişarelere (Barselona, Bask Bölgesi, 
Besançon, Helsinki, Viyana gibi) katkı sağladığı 
ve aynı zamanda yerel ve bölgesel yönetimler 
arasında bilgilerin ve örnek uygulamaların 
paylaşımını teşvik ettiği için faydalı süreçlerdir.  
Buna rağmen çoğu yerel ve bölgesel yönetim, 
SKH’lerin bölgede uygulanmasının önündeki 
temel zorluklar olarak yetersiz mali kaynakları, 
çok düzeyli iş birliği eksikliğini ve aynı zamanda 
yereldeki farkındalık eksikliği ile insan 
kaynaklarının yetersizliğini göstermektedir.

Diğer bölgelere göre, Avrupa 
yerel ve bölgesel yönetimleri 
SKH’lerin uygulanmasında ulusal 
mekanizmalara en çok dâhil olan 
bölgedir; ancak ulusal hükümetlerin 
ve AB’nin bu konuda daha çok 
destek vermesi gerekmektedir

2016-2019 yılları arasında 37 Avrupa 
ülkesi, Birleşmiş Milletler’e Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme Raporları’nı (VNR’ler) sunmuştur. 
Çoğu ülke 2030 Gündemi’nin uygulanmasına 
yönelik taahhüdünü ifade etmiş ve bu 
kapsamda üst düzey (devlet başkanlığı veya 
başbakanlık düzeyinde) ulusal SKH koordinasyon 
mekanizmaları kurmuştur. Çoğu koordinasyon 
mekanizması, hükümet içerisindeki politika 
uyumunu güçlendirmek için bakanlıklar arası 
bir yapı şeklinde kurulmuştur. Bu mekanizmalar, 
yerel ve bölgesel yönetimleri ve yerel yönetim 
birliklerini de içeren çok paydaşlı ilişkileri de 
kapsamaktadır.  Nordik ülkeleri ve prosedürleri, 
etkili bir diyalog ortamının oluşturulmasını ve 
Hollanda gibi bazı örneklerde, iyi yapılandırılmış 
danışma farklı paydaşların sürece dâhil 
olmasını temin etmektedir. Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin bu sürece katılımı ise hala sınırlıdır 
ve bu katılımın artması gerekmektedir. Yerel ve 
bölgesel yönetimler, BM raporlama sürecine 
dâhil olan 37 ülkenin sadece yirmisinde 
ulusal SKH mekanizmalarında resmi olarak 
temsil edilmektedir (veya danışılmaktadır). 
Bu örneklerin çoğunda ise, ana politika 
komisyonlarının veya hükümetlerarası yapıların 
parçası olmak yerine, çok paydaşlı danışma 
kurullarında yer almaktadırlar. Yerel ve bölgesel 
yönetimler, en büyük sorunlarının ulusal 
yönetimlerden gelen sınırlı destek olduğuna 
işaret etmektedirler. AB ve merkezi hükümetler, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin ve diğer 
paydaşların SKH raporlanma süreçlerine 
katılımını arttırmak için daha fazla çaba sarf 
etmelidir.

Bu bölümde ayrıca Avrupa’daki çoğu 
ülkenin (Belçika, Fransa, Almanya, Macaristan, 
İtalya, Lüksemburg, Romanya ve İsviçre) ulusal 
stratejilerini SKH’lerle hizaladıklarına vurgu 
yapılmaktadır.  Az sayıdaki birkaç ülkede 
(Avusturya, İzlanda, Moldova, Hollanda, Norveç, 
Portekiz, Birleşik Krallık) henüz ulusal bir çerçeve 
veya sektörler arası bir strateji mevcut olmayıp 
diğer ülkelerde ise (Bosna, İspanya) süreçler hala 
devam etmektedir. Bölgesel düzeyde, Avrupa 
kurumları SKH’lerin hayata geçirilmesine yönelik 
taahhütlerini tekrarlamış olmalarına rağmen AB 
tarafından belirlenmiş bir SKH stratejisi henüz 
mevcut değildir. Bu bölümde, bir Sürdürülebilir 
Avrupa 2030 stratejisinin ve SKH’lerin 
uygulanmasına yönelik bölgesel bir bakış açısını 
içeren bir eylem planının, yerel ve bölgesel 
yönetimler ve STK’lar ile iş birliği içerisinde 
hazırlanması önerilmektedir.

Buna ek olarak, yakın zamanda yapılan 
çalışmalar, Avrupada’ki birkaç ülkede yerel 
ve bölgesel yönetimlerin ve yerel yönetim 
birliklerinin ulusal SKH stratejilerinin yapım 
sürecine dâhil edildiklerini ve Avrupa’daki 
yerel yönetim birliklerinin VNR’lerin hazırlanma 

2. Bkz. Almanya örneği: 
https://sdg-portal.de.
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sürecine katılımının geçmiş yıllarda istikrarlı bir 
şekilde arttığını göstermektedir. Avrupa’nın 
23 ülkesinde (rapor sunan 37 ülkenin %63’ü), 
yerel yönetimler Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları’nın hazırlanma aşamasındaki 
istişarelere dâhil edilmiştir. Dünyadaki %43’lük 
katılım oranıyla kıyaslandığında, Avrupa bölgesi 
yerel ve bölgesel yönetimlerin süreçlere katılımı 
noktasında en kapsayıcı bölgedir.  Bununla 
birlikte yerel yönetimlerin SKH’lerin uygulanma 
sürecine ne derece dâhil edildikleri, kısmen 
merkezi hükümetle olan siyasi ilişkilerine ve 
desantralizasyon düzeyine bağlıdır. Ayrıca 
yerel yönetim birliklerinin raporlama sürecinde 
ne kadar aktif oldukları ve yereldeki siyasi 
liderliğin SKH’lerin hayata geçirilmesine yönelik 
bağlılığı da süreci etkilemektedir. Yerel ve 
ulusal yönetimler arasında SKH’lere yönelik 
bilinçlendirme çalışmaları ve hizalama 
çalışmaları gibi ortak SKH çalışmalarının daha 
çok desteklenmesine acil ihtiyaç vardır.

Yönetişimin her seviyesinde (yerel, 
ulusal, Avrupa düzeyinde) çok 
düzeyli diyalog ile yatay ve dikey 
işbirlikleri güçlendirilmelidir. 

Çoğu Avrupa ülkesi, SKH’lerin uygulanmasına 
yönelik yerindenlik ilkesine saygı duyan, yerel 

ve bölgesel yönetimlerin AB’nin kurumsal 
çerçevesindeki rolünü tanıyan çok düzeyli bir 
yönetişim yaklaşımını ön plana çıkarmaktadır. 
2011’de CEMR, Avrupa Bölgeler Meclisi (AER), 
CPMR ve Eurocities, yatay ve dikey iş birliği 
aracılığıyla uyum politikasına tüm ilgili aktörlerin 
dâhil edilmesine yönelik bir yaklaşımı savunan 
“Ortaklık İçinde Yönetmek — Daha Güçlü Bir 
Avrupa’nın İnşası için Birlikte” başlıklı bildiriyi 
kabul etmiştir. SKH’lere yönelik oluşturulan 
çok-paydaşlı bir başka platform ise 2018 yılında 
CEMR ve Eurocities’in katılımı ile oluşturulmuş 
olup, SKH’lerin yerel ve bölgesel seviyedeki 
uygulanmasına yönelik bir alt grubu içermektedir.

Bölgesel yaklaşım; yerel ve bölgesel 
yönetimlerin, sivil toplumun, sosyal ortakların, 
özel sektörün ve kamu kurumlarının sürece 
daha güçlü katılımı için bir kaldıraç olarak 
kabul edilmelidir.  AB uyum politikasının 
parçası olan ortaklık prensibi, yerel ve bölgesel 
yönetimler de dâhil olmak üzere ilgili aktörler 
arasında iş birliklerinin kurulmasını amaçladığı 
için sürecin önemli bir unsurdur.   Bölge özellikle 
çok düzeyli kentsel yönetişim olgusuna büyük 
önem vermektedir. 2016 yılında kabul edilen AB 
Kentsel Gündemi (Amsterdam Paktı),  şehirler ile 
doğrudan bir ortaklık içerisinde, sürdürülebilir ve 
bütüncül bir kentsel kalkınma yaklaşımı ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Yönetimin tüm kademeleri 
arasında iş birliğini teşvik eden AB Kentsel 

Londonderry, Kuzey İrlanda, 
Birleşik Krallık (fotoğraf: 
PLACE Yapılı Çevre Merkezi, 
t.ly/800DP).
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Gündemi, 2019-2024 Stratejik Gündemi’nde 
yer alan yönetişimin geleceğine ilham olabilir. 
Bazı ülkeler (Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, 
Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre), politika 
uyumunu ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 
ulusal kent politikaları geliştirmişlerdir. Bazı ülkeler 
(Slovak Cumhuriyeti), ulusal kent politikalarının 
oluşturulması için çalışma sürecindeyken, bazıları 
ise (Finlandiya) ulusal kent politikalarının temel 
unsurlarını oluşturacak olan ulusal kent programları 
geliştirmişlerdir.

Daha desantralize ülkelerde ise, yönetimin 
farklı kademeleri arasındaki diyalog ve iş 
birliği, kurumlar içerisinde yerleşiktir. Çok 
düzeyli koordinasyon, özellikle federal Nordik 
ülkelerinde yönetimler arası ve yasama organları 
arası forumlar ile çok çeşitli alanlarda oluşturulmuş 
daimi komisyonların ve hükümetler arası danışma 
kurullarının kurulmasıyla güçlendirilmiştir.  . 
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Nordik 
ülkelerinde, merkezi yönetim ile yerel/bölgesel 
yönetimler arasında diyalog yapıları bulunmaktadır. 
Bu yapılar, çoğunlukla başbakan tarafından 

yürütülmekte olup bakanlar, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin üst düzey temsilcilerini ve yerel 
yönetim birliklerinin temsilcilerini içermektedir. 
Daha az desantralize bir yapıya sahip olan 
Avrupa ülkelerinde, yerel ve bölgesel yönetimler 
ile kurulan yetersiz veya bekleneni karşılamayan 
iş birlikleri geliştirilmelidir.  Aynı şekilde, AB üyesi 
olmayan Balkan ülkelerinde çok seviyeli yönetişim 
ve yönetimler arası mekanizmaların varlığına yönelik 
az sayıda bulgu vardır. Örneğin, Moldova, 2012 
yılına kadar uzanan desantralizasyon denemelerine 
rağmen oldukça merkeziyetçi bir ülke olmayı 
sürdürmektedir.  Bununla birlikte, bu ülkelerin 
çoğu ulusal yerel yönetim birliklerini oluşturmuş 
durumdadır ve bu birliklerin gelecekte yönetimler 
arası diyaloğu yürütmeleri beklenmektedir. 
Yukarıda belirtildiği üzere, SKH’ler üst düzey 
koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması 
için bir fırsat yaratmaktadır. Bu mekanizmaların, 
çok seviyeli ve çok paydaşlı bir yaklaşım içerisinde 
SKH’lerin uygulanmasına ve takibine yönelik 
çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir. 
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Bu bölüm son olarak Avrupa ülkelerinin SKH’leri 
ulusal seviyede (ve aynı zamanda AB seviyesinde) 
uygulamaları ile Avrupa dışındaki partner ülkelerin, 
sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı 
savunan SKH 17 çerçevesinde, uluslararası 
kalkınma iş birlikleri kurarak 2030 Gündemi’ni 
uygulamaları arasında yakın bir ilişki olduğuna 
dikkat çekmektedir. Avrupa ikili kalkınma işbirliği 
ajanslarının çoğu, SKH’lerin hayata geçirilmesi 
sürecini, Resmi Kalkınma Yardımları’na (ODA) ve 
ilgili politikalara entegre etmiştir.  Yerel ve bölgesel 
yönetimler, özellikle PLATFORMA aracılığıyla, 
kalkınma iş birlikleri ve SKH’lerin uygulanması 
noktasında AB kurumları tarafından önemli ortaklar 
olarak kabul edilmişlerdir.

Yerel yönetimlerin daha fazla özerklik 
kazandıkları güçlü desantralize 
yönetişim yapıları, SKH’lerin hayata 
geçirilmesinin desteklenmesi için esastır. 

Avrupa, desantralizasyonun kurumlar ve politikalar 
içinde yerleşik olduğu bölgelerden birisidir. Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 1985’ten bu yana 
Avrupa Konseyi üyesi olan 47 ülkenin tamamı 
tarafından onaylanmıştır. Desantralizasyon 
neredeyse tüm ülkelerde ilerlemekte olan bir 
süreçtir.  Bu bölümde, en ileri desantralizasyon 
uygulamalarının bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde 
olduğu görülmektedir:  Danimarka, Finlandiya, 
Norveç ve İsveç, yerel özerkliğin Avrupa’da en fazla 
olduğu bölgelerdir. Bu ülkeleri; İsviçre, Polonya 
ve Almanya’nın ardından İtalya, Fransa, Norveç 
ve Avusturya takip etmektedir. Orta ve Doğu 
Avrupa’da, birçok AB üyesi ülke hâlâ desantralizasyon 
sürecindedir. Bu ülkelerdeki yerel ve bölgesel 
yönetimler, genellikle geniş yasal ve -bir ölçüde- 
örgütsel/idari özerkliğe sahiptirler.(Bulgaristan, 
Romanya, Estonya, Çekya, Slovenya) Kaynakların 
daha desantralize olduğu Hırvatistan hariç, AB üyesi 
olmayan Balkan ülkelerinde ise desantralizasyon 
henüz başlangıç aşamasındadır. Yakın zamandaki 
desantralizasyon eğilimleri göstermektedir ki 
federal ve yarı federal ülkelerdeki yerel ve bölgesel 
yönetimler, üniter ülkelerdeki yerel ve bölgesel 
yönetimlere kıyasla, daha fazla yetki ve sorumluluğa 
sahiptir. Ayrıca ulus-altı gelir ve giderlerin GSYİH’ya 
oranı bu ülkelerde daha yüksektir. Federal ülkelerdeki 
yerel ve bölgesel yönetimlerin harcamaları, toplam 
kamu harcamalarının %21,5’ine karşılık gelirken, 
bu oran üniter ülkelerde %9,7’dir. Bununla birlikte, 
Danimarka, Finlandiya ve İsveç gibi bazı üniter 
ülkelerde ise, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
harcamaları, kamu harcamalarının daha büyük bir 
kısmını oluşturmaktadır. (%27,4)

Bölgedeki yerel ve bölgesel yönetimler, son 
yıllarda büyük zorluklarla karşılaşmış ve kurumsal 
çevrelerinde gerçekleşen kritik reformların bir 
sonucu olarak sorumluluklarını, kaynaklarını ve 
özerkliklerini etkileyen gelişmeler yaşamışlardır.  
Federal ve yarı federal Avrupa ülkelerindeki reformlar; 
devletin farklı kademeleri arasındaki sorumluluk 
paylaşımını iyileştirmiş, yönetimler arası mali ilişkileri 
geliştirmiş ve iç istikrar paktlarını güçlendirerek 
dengeleme mekanizmalarında değişikliğe gitmiş 
ve politika koordinasyonunu geliştirmiştir. Üniter 
devletlerdeki kamu reformları, desantralizasyonu 
güçlendirmeyi ve çok seviyeli yönetişimi, ölçek 
ekonomisini, verimliliği ve kamu yönetimini 
iyileştirmeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte, 2008-2009 
küresel krizi karşısında hayata geçirilen politikalar ve 
reformlar -ve takip eden ulusal kemer sıkma tedbirleri-  
desantralizasyon eğilimlerini farklı derecelerde 
etkilemiştir. Geçmiş on yılda hayata geçirilen 
reformların çoğu, 2008-2009 küresel ekonomik 
krizinden en çok etkilenen Güney Avrupa ülkelerinde 
(Yunanistan, İspanya ve İtalya) uygulanmıştır.Yakın 
zamanda yapılan reformlar aynı zamanda Avrupa’daki 
bölgesel yapılanma üzerinde de etkili oluştur. 
Çoğu ülkede, belediyeler ve bölgeler arasında 
birleşmeler yaşanmıştır. Günümüzde, bölgedeki yerel 

Strasbourg’taki Yönetim 
Kurulu Toplantısı, Avrupa 
Parlamentosu (fotoğraf: UCLG-
CGLU, bit.ly/2AULQJg).
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Güçlü desantralizasyon yapılarına sahip 
ülkeler, çok seviyeli yönetişimi benimseme 
noktasında sürdürdükleri ısrarlı çalışmaları 
ve şehirlerinden ve bölgelerinden gelen 
güçlü bağlılık sayesinde, SKH’lerin 
uygulanmasında genellikle ön sıralarda yer 
almaktadır.

yönetimlerin sayısı 100.000 civarındadır.
Avrupa’daki desantralizasyon sürecinin, 

farklı siyasi, idari ve mali güçlere sahip olan 
ulus-altı yönetimler için asimetrik ilerlediği 
bu bölümde ayrıca vurgulanmaktadır. Federal 
devletlerden İspanya ve Belçika’da son derece 
asimetrik ilerlerken, Avusturya, Almanya ve 
İsviçre’de daha simetrik seyretmektedir. Üniter 
devletler arasında, İtalya ve Birleşik Krallık 
asimetrileri ile ön plana çıkmaktadır. Benzer 
şekilde, Balkanlar’daki çoğu AB üyesi olmayan ülke 
yetkileri ve sorumlulukları bakımından asimetrik 
özellikler göstermektedir.   Desantralizasyon 
olgusunun zayıf olduğu ülkelerde, yerel 
yönetimlerin sahip oldukları yetkiler, genel kamu 
hizmetleri, rekreasyon ve kültür gibi alanlarla sınırlı 
olup belli ölçüde ekonomi, ulaşım, barınma ve 
sosyal tesisleri de kapsamaktadır. Özetle, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin daha fazla özerkliğe 
sahip olduğu elverişli bir çevrenin oluşturulması, 
SKH’lerin hayata geçirilebilmesi için kilit unsurdur. 
Bu bölüm göstermektedir ki güçlü desantralize 
yapılara sahip ülkeler, çok seviyeli yönetişimi 
benimseme noktasında sürdürdükleri ısrarlı 
çalışmaları ve şehirlerinden ve bölgelerinden gelen 
güçlü bağlılık sayesinde SKH’lerin uygulanmasında 
genellikle ön sıralarda yer almaktadır. 

Avrupa’daki yerel ve bölgesel 
yönetimler, küresel gündemleri 
hayata geçirme kabiliyetlerini 
sınırlayan önemli mali kısıtlamalar 
ile karşı karşıyadır.
Sürdürülebilirlik kavramı yaygın bir şekilde kabul 
görmüş olmasına rağmen, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin mevcut mali durumları, SKH’lerin 
yerelleştirilmesi için gereken çalışmaları 
kısıtlamaktadır. 2008-2009 küresel ekonomik 
krizi, yerel ve bölgesel yönetimlerin GSYH’da ve 
genel kamu harcamalarındaki payının düşmesine 
neden olmuştur (GSYH’da 2009’da %13,9 olan payı, 
2016’da %10,8’e; kamu harcamalarında 2009’da 
%27,3 olan payı ise 2016’da %23,3’e düşmüştür). 

Çoğu ülkede, ana gelir kaynağı olan vergileri 
hibeler, ödenekler ve yerel kamu hizmetlerinden 
alınan ücretler takip etmektedir.   Bununla birlikte, 
ulus-altı yönetimlerdeki öz gelirlerin oranı büyük 

farklılıklar göstermektedir: İzlanda, Bosna-Hersek, 
Karadağ, İsviçre, Almanya, Letonya, Finlandiya, 
Fransa, İsveç ve Portekiz’de %70 civarındaki 
oran, Belçika, Polonya, Danimarka, Yunanistan ve 
Birleşik Krallık’ta %30-%40 arasındadır.   Federal ve 
yarı federal ülkelerdeki bölgeler dâhil olmak üzere 
(Belçika ve İspanya), yapılan önemli mali reformlar 
yerel ve bölgesel yönetimlerin vergilendirme 
ve mali özerkliklerini güçlendirmiştir.  Ayrıca, 
bazı ülkelerde ise (ör. Çekya, Estonya) kriz, mali 
reformların hızlanmasına neden olmuş; yeni 
yerel vergiler ve mevcut vergilerin yeniden 
değerlendirilmesi yoluyla emlak vergilerden 
sağlanan gelirlerin optimizasyonu hedeflenmiştir 
(ör. İrlanda, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Fransa). 

Çoğu yerel ve bölgesel yönetimler, ciddi 
mali baskı altında olmalarına rağmen, iklim 
değişikliğine yönelik yeni politikalar geliştirmek 
ve uygulamak zorundadırlar. AB tarafından mali 
krizi yönetmek için konulan mali kurallardan da 
etkilenmektedirler. Bu kurallar ve sınırlamalar, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin sürdürülebilir 
bir gelecek için ihtiyaç duydukları altyapı 
yatırımlarını ve hazırlıklarını gerçekleştirme 
fırsatlarını kısıtlamaktadır.

Kısıtlayıcı bütçe politikalarına rağmen 
yerel ve bölgesel yönetimler, önemli kamu 
yatırımcıları olmayı sürdürmektedir (AB 
ülkelerindeki toplam kamu yatırımlarının 
%51’ini yapmaktadırlar) ve çalışmaları SKH’lerin 
hayata geçirilmesi -ve bu amaca yönelik 
gerekli fonların bulunması- noktasında hayati 
öneme sahiptir. Belçika, Fransa, Finlandiya, 
Almanya, İtalya, Portekiz, Romanya, İspanya, 
İsveç ve İsviçre, 2016 yılında yerel ve bölgesel 
yönetimlerin oransal olarak (%50’nin üzerinde) 
en fazla kamu hizmeti gerçekleştirdiği ülkeler 
olmuştur.  Bazı ülkelerdeki yerel yönetimler, yerel 
yönetim birliklerinin inisiyatifleri sayesinde, finans 
piyasalarındaki dış fonlara erişimlerini arttırmış ve 
ortak mekanizmaları paylaşmıştır. Sürdürülebilir 
kamu finansmanının ve mali disiplinin sağlanması 
amacıyla, makroekonomik yönetimde yönetimler 
arası mali koordinasyonun, iş birlikleri anlaşmaları, 
istikrar paktları ve “mali konseyler” aracılığıyla 
güçlendirilmesine yönelik özel çalışmalar da 
yürütülmüştür. 
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Bu bölüm, bölgedeki küresel gündemlerin yerelleştirilmesini 
hızlandırmak için önemli tavsiyeler sunmaktadır. Bunlar, 
sürdürülebilir kalkınma ve politika tutarlılığına bölgesel bir 
yaklaşım sağlarken SKH'leri AB stratejileri ve politikalarında 
yaygınlaştırılmayı, tüm Avrupa'da yerelleştirme sürecine 
yerel ve bölgesel yönetimler ve yerel yönetim birliklerinin 
katılımını artırmayı, etkili desentralizasyion ve yeterli 
politika ve mali araçlar yoluyla yerel ve bölgesel yönetimleri 
güçlendirmeyi, çok düzeyli yönetişim mekanizmalarını 
ve yönetişimin her düzeyinde işbirliğini güçlendirmeyi, 
SKH uygulaması için ulusal raporlama ve koordinasyon 
mekanizmalarında daha fazla yerel ve bölgesel yönetim 
katılımını desteklemeyi, ulusal ve Avrupa ile uyumlu yeterli 
yerel izleme sistemleri oluşturmak için yerel ve bölgesel 
çabaları desteklemeyi ve Sürdürülebilir Avrupa 2030 için 
bir AB Stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
üzere kalıcı bir danışma organı olarak SKH'lerde Avrupa 
çok paydaşlı platformunu teşvik etmeyi içermektedir. 

51GOLD V RAPORU —— AVRUPA

Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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Latin Amerika

Karayipler

UCLG bölgesindeki ülke sayısı

22

Nüfus

630 milyon

Yerel ve bölgesel 
yönetim sayısı

17.000

HLPF’ye rapor sunan 
ülkelerin sayısı

18

Bölge nüfusunun dünya 
nüfusuna oranı

%8,3

Kentsel nüfus oranı

%81

05
Latin Latin 
Amerika ve 
Karayipler
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2016 ve 2019 yılları arasında 

%50 %35Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine
dâhil olan ülkelerin oranı

Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülkelerin oranı 
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Arka Plan

Latin Amerika ve Karayipler bölgesi, son 
zamanlarda büyük siyasi dönüşümler yaşamıştır.  
Son 15 yılda, bölgedeki 70 milyon insan 
yoksulluktan kurtulmuştur;  ancak GSYH artışı 
son 4 yılda önemli ölçüde yavaşlamış olup (hatta 
2016’da küçülmüştür) 2017 yılında yoksulluk 
artışını da beraberinde getirmiştir.   Birçok ülke (ör. 
Arjantin) artan ekonomik ve sosyal belirsizliklerden 
etkilenmektedir. Bazılarında ise (ör. Venezuela, 
Nikaragua) bu durum kurumsal istikrarı tehlikeye 
düşürecek sosyal çatışma ortamlarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Venezuela 
ve Orta Amerika’daki kritik durum sebebiyle, 
geleneksel göç hareketlerine ek olarak bölge 
içi göçler de gerçekleşmektedir. Nisan 2016’da, 
Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Latin Amerika ve 
Karayip Ülkeleri Forumu’nda sunulan BM Latin 
Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu 
(UNECLAC) 4 Yıllık Raporu’na göre; bölgedeki 
eşitsizlik ve şiddet artmaktadır ve iklim değişikliği 
ile mücadele ve bölgesel entegrasyon konusunda 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Latin Amerika dünyanın en kentleşmiş 
bölgelerinden biridir.   Bölgedeki nüfusun 
%80,7’si kentlerde yaşamaktadır; ancak bu 
kentleşme düzeyi, kaçınılmaz olarak, kamu 
hizmetlerine erişim, barınma, sosyal içerme ve 
aynı zamanda büyük metropollerin yönetişimi 
ve az gelişmiş bölgelerde aracı şehirlerin rolü ile 
ilgili sorunlar meydana getirmiştir.     Kentleşme, 
iş gücü piyasasına giriş imkânı sağlamış 
olsa da düşük kaliteli istihdamın yaygınlığı 
yüksektir. Vatandaşların kamu kurumlarına 
olan güveni azalmakta ve sağlık ve eğitim gibi 
kamu hizmetlerinden memnuniyetsizlikleri ise 
artmaktadır.

 
Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kentlerde ve bölgelerdeki 
yönetişim sistemi içindeki artan 
sorumlulukları, küresel hedeflerin 
başarıya ulaşmasında yerel ve 
bölgesel yönetimleri önemli 
aktörler haline getirmektedir.

Bölgedeki yerel ve bölgesel yönetimler, 
sürdürülebilir gündemin hayata geçirilmesine 
yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. 
Bu bölüm, SKH’lerin bölgede hayata geçirilmesine 
yönelik yapılan bazı uygulamaları ortaya 
koymaktadır. Bu uygulamalardan bazıları, değişim 
yaratma potansiyeli nedeniyle özellikle önemlidir.  
Bazı şehirler ve bölgeler, sosyal ayrımcılıkla 
mücadele etmek, yoksul mahallelerde yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve barışı ve toplumsal 
içermeyi teşvik etmek için çalışmaktadır.  Diğerleri 
ise, ulusal hükümetlerden gelen açık politika 
yönergeleri olmasa da iklim değişikliği ve çevrenin 

ve biyolojik çeşitliliğin korunması noktasında 
harekete geçmeye başlamışlardır (ör. Ekvador, 
Arjantin, Brezilya, Meksika ve Kolombiya’daki yerel 
ve bölgesel yönetimler)

Birçok yerel ve bölgesel yönetim, stratejik 
planlarını ve kamu politikalarını gözden geçirmek, 
bölgelerindeki kalkınmaya yönelik daha 
bütünleşik bir yaklaşım benimsemek, bölgedeki 
aktörlerle ilişki kurmak ve vatandaşlarla olan 
ittifaklarını arttırmak için 2030 Gündemi’nden 
faydalanmaktadır. Federal (ör. Brezilya, Meksika, 
Arjantin) ve desantralize bir yapısı olan üniter 
ülkelerde (ör. Kolombiya, Ekvador, Peru) 
bölgesel yönetimler (federe eyaletler, iller ve 
bölgeler), bölgesel kalkınma stratejilerinin 
güçlendirilmesinde ve küçük yerel yönetimlerin 
stratejilerini SKH’ler ile hizalamasında özellikle aktif 
rol oynamaktadırlar. Buna ek olarak, bazı yerel ve 
bölgesel yönetimler, SKH’lerin yerelleştirilmesine 
yönelik verilerin ve bilgilerin toplanmasını 
sağlayan Ulusal Değerlendirme Raporları’nın 
hazırlanmasına katkıda bulunmakta ve küresel 
hedeflerin başarısına yönelik diyaloğa eş düzeyde 
katılma noktasında çalışmaktadırlar (ör. Meksika’da 
Mexico ve Oaxaca eyaleti, Brezilya’da Barcarena, 
Santana de Parnaíba  Paraná eyaleti, Arjantin’de 
Buenos Aires ve Bolivya’da La Paz).

Latin Amerika’daki yerel ve bölgesel 
yönetimlerin dikkat çekici bir özelliği ise yerel 
yönetimler tarafından sağlanan çözümlerin 
çoğunun, vatandaş katılımı ile oluşturulmuş 
katılımcı planlama ve bütçeleme gibi girişimler 
sonucunda hayata geçirilmesidir. Bu uygulama, 
uluslararası tanınırlık kazanmış ve bölgedeki ve 
bölge dışındaki ülkelerde yaygınlık kazanmıştır. 

%80,7
oranındaki kentsel 
nüfusuyla dünyanın en 
kentleşmiş bölgelerin-
den biridir.

Bölge,
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Latin Amerika’daki yerel yönetimler 
tarafından sunulan çözümlerin çoğu, 
katılımcı planlama ve bütçeleme gibi 
girişimler aracılığıyla sağlanan vatandaş 
katılımının bir sonucudur.

Bu deneyimler, bölgedeki en savunmasız 
nüfusların (ör. Canoas, Curitiba, San Salvador, 
El Salvador, La Paz, Medellin, Buenos Aires’te) 
erişimine açık kurumlar aracılığıyla daha fazla 
hesap verebilirlik ve şeffaflık ihtiyacına yanıt 
olabilecek daha şeffaf yönetişim sistemlerinin 
oluşturulmasına yardımcı olabilmektedir. 

Bununla birlikte, zorluğun büyüklüğü göz 
önüne alındığında, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
hareketliliği hâlâ yeterli olmayıp büyük şehirler ve 
bölgeler ile birkaç inovatif aracı şehirle sınırlıdır. 
Aşağıdan yukarıya inisiyatifleri arttırarak ve 
ulusal stratejilerle iş birliğini güçlendirerek yerel 
hareketliliği genişletmek ve -en önemlisi- 
değişimi sürdürme ve büyütme noktasında 
gerekli olan desteği sağlamak için ulusal 
hükümetlerin, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
ve uluslararası kurumların ortak çabası 
gerekmektedir. Bölgesel ağların ve ulusal 
yerel yönetim birliklerinin güçlü mobilizasyonu, 
SKH’lerin ve kalkınma gündemlerinin bölgesel 
düzeyde yaygınlaştırılması için kritik öneme 
sahiptir. Özellikle Arjantin, Bolivya, Brezilya, 
Kosta Rika, Ekvador, Meksika, Peru ve Dominik 
Cumhuriyeti’nde, merkezi hükümetlerin, 
üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplumun yanı 
sıra ulusal yerel yönetim birliklerinin savunuculuk 
ve farkındalık oluşturma stratejileri, SKH’lerin 
yerelleştirilmesinin öneminin altını çizmiştir.

2030 Gündemi’nin benimsenmesi 
çok düzeyli diyaloğu güçlendirmiş 
olmasına rağmen, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin raporlama 
ve koordinasyon mekanizmalarına 
katılımının daha sistematik hale 
getirilmesi gerekmektedir. 

2016-2019 arasında hazırlanan 18 Gönüllü 
Ulusal Değerlendirme Raporu (VNR) ve çoğu 
ülkenin SKH’lerin entegrasyonu için teşvik ettiği 
stratejiler, bölgenin 2030 Gündemi’ne olan güçlü 
bağlılığını göstermektedir. Santiago’daki yıllık 
bölgesel forumları düzenleyen UNECLAC’ın 
raporlarının yanı sıra hazırlık raporları; Gönüllü 
Ulusal Değerlendirme Raporları’ndan kaynaklanan 
eğilimleri ortaya koymaktadır. 2030 Gündemi, 
bölgedeki orta ve uzun vadeli ulusal kalkınma 
stratejileri ve planları ile bu stratejilerin 

uygulanması için faaliyet gösteren ulusal planlama 
ve koordinasyon sistemleri üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir.

Çoğu ülke (örneğin; Arjantin, Bolivya, Brezilya, 
Şili, Kosta Rika, El Salvador, Paraguay, Peru, 
Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela) mevcut 
kalkınma planlarını SKH’ler ile entegre etmeyi 
denemiş; diğerleri ise (ör. Kolombiya, Ekvador 
ve Meksika) 2016 yılında ve sonrasında planlarını 
oluşturmuş veya gözden geçirmiştir. Bazı ülkeler 
(ör. Kolombiya, El Salvador, Meksika ve Dominik 
Cumhuriyeti) ayrıca SKH’lere özel yol haritaları 
ve stratejiler ile SKH’lerin uygulanmasına yönelik 
bölgesel planlar (ör. Kolombiya ve Ekvador) 
geliştirmiştir. 2030 Gündemi’nin uygulanmasını 
koordine etmek için bölgedeki bazı ülkeler yeni 
kurumlar kurmuş (ör. Brezilya, Şili, Kolombiya, 
Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Meksika, 
Panama, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve 
Uruguay); diğerleri ise önceden var olan kurumları 
güçlendirmeyi tercih etmiştir (ör. Arjantin, 
Küba, Ekvador, Guatemala, Peru ve Venezuela).  
Çoğu durumda, koordinasyon sorumluluğu 
planlamadan sorumlu kurumlara yüklenmiş veya 
doğrudan ülkenin başkanlık ofisi tarafından 
üstlenilmiştir.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin VNR’lerin 
hazırlık süreçlerine ve SKH’lerin uygulanması 
ve takibine yönelik oluşturulan koordinasyon 
mekanizmalarına katılımı hala sınırlıdır. Bazı 
ülkelerde (ör. Brezilya, Kosta Rika, Honduras ve 
Dominik Cumhuriyeti), yerel ve bölgesel yönetimler 
doğrudan VNR’lerin hazırlanması için kurulan 
danışma mekanizmalarına dâhil edilmişlerdir.  
Diğer ülkelerde ise danışma süreci; geçici, kısmi ve 
dolaylı olarak yapılmış veya anketler ve çalıştaylar 
yoluyla yürütülmüştür. VNR’lerde süreç boyunca 
yerel yönetimlere danışıldığı ifade edilse de, 
yerel yönetimleri temsil eden ulusal kuruluşlar 
bazı durumlarda sürecin kendilerini doğrudan 
içermediğini belirtmektedir (ör. Arjantin, Bolivya, 
Şili, Kolombiya, El Salvador ve Paraguay). 
Yerel ve bölgesel yönetimlerin koordinasyon 
mekanizmalarına katılım düzeyi sınırlıdır. Bununla 
birlikte, dikkate değer bir şekilde, Brezilya, 
Kosta Rika, Honduras, Meksika ve Dominik 
Cumhuriyeti’inde, yerel ve bölgesel yönetimler 
üst düzey koordinasyon mekanizmalarının bir 
parçası olarak sürece dâhil edilmiş ve danışma 
mekanizmalarında yer almışlardır. Genel olarak, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin sürece katılımı, 
bölgedeki çoğu ülke için sınırlı kalmıştır. Yerel 
kurumların katılımını artırmak için bölgedeki yerel 
ve bölgesel yönetimlerin, 2030 Gündemi’nin 
uygulanmasına yönelik ulusal koordinasyon 
çerçevelerinde düzgün bir şekilde temsil edilmesi 
ve aktif olması gerekmektedir. Yerel ve bölgesel 
yönetimler için önemli olan budur, bu gündemleri 
kendi ulusal ve yerel durumlarına yabancı görmek 
değildir. SKH uygulamalarının koordinasyonuna 
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yönelik çok düzeyli yönetişim mekanizmalarının 
güçlendirilmesi, kamu politikalarının 
tutarlılığının ve etkisinin arttırılması için temel 
gerekliliktir.

Bölge ülkelerinin desantralizasyon 
seviyeleri değişiklik göstermektedir 
ve mevcut siyasi değişim, sürecin 
tamamen durmasına veya tersine 
çevrilmesine neden olabilir.

Latin Amerika’daki desantralizasyon süreçleri, 
1980’li ve 1990’lı yıllarda yapısal reform 
politikalarının bir parçası olarak başlamış ve önceki 
GOLD raporlarında da yer verildiği gibi önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. En önemli sonuçlardan 
biri, hemen hemen tüm bölge ülkelerinde, yerel 
yönetimlerin demokratik yollardan seçilmesidir. 
Bununla birlikte, süreç doğrusal veya homojen bir 
şekilde gerçekleşmemiştir. Son on yılda, 14’ten 
fazla ülke yerel yönetimde önemli reformlar 
gerçekleştirmiştir; istikrarlı bir ilerleme kaydedilmiş 
olsa da gerilemeler de yaşanmıştır.

Brezilya ve Kolombiya bölgedeki desantralizasyon 
sürecinde en büyük ilerlemeyi gösteren iki ülke 
olmasına rağmen, bu eğilimin Brezilya’nın mevcut 
hükümeti altında devam edip etmeyeceği henüz 
belli değildir. Bolivya’da, 2009 Anayasası, dört 
tür ulus-altı yönetim otoritesini tanıyan 2010 yasal 
çerçevesinin kabul edilmesine olanak sağlamıştır. 
Bu dört ulus-altı yönetim otoritesi; bölgeler, 
iller, belediyeler ve yerli köylü halklardır ve her 
biri kendi yetkilerine, mali rejimine ve seçilmiş 
otoritesine sahiptir. Desantralizasyon süreci, 
2000’li yıllardan bu yana Peru’da ve 2008’den 
bu yana ise Ekvator’da ilerleme göstermektedir. 
Arjantin ve Meksika, genellikle federe eyaletlerin 
ve illerin güç ve kaynakların çoğuna sahip olduğu, 
merkezi olmayan federal ülkeler olarak kabul 
edilmektedir.   Belediye düzeyinde ilerleme daha 
sınırlıdır.  Meksika’da desantralizasyon sürecinde 
son yıllarda kaydedilen en büyük gelişme, federal 
bölgenin özerk bir yönetime dönüştürülmesi 
olmuştur. Meksiko, 2017’de Siyasi Anayasa’sını 
kabul etmiş ve 16 belediye kurmuştur. Ulus-
altı yönetim kademelerinin federal devletin 
kaynaklarına olan bağımlılığı ise devam etmiştir. 
Arjantin’de, özellikle 2018 (IMF) müdahalesinden 
sonra başlayan desantralizasyon politikalarına 
karşı tekrar merkezileşme tartışmaları sürmektedir. 
Orta Amerika ve Karayipler’de, belediyelerin 
alt bölgenin geri kalanına kıyasla nispeten daha 
fazla mali özerkliğe sahip olduğu Guatemala ve 
Nikaragua hariç, yerel yönetimlerin sınırlı yetkileri 
ve kaynakları vardır. Kalan üç Güney Koni ülkesinde 
-Şili, Paraguay ve Uruguay- desantralizasyon 
sınırlıdır; yalnızca Uruguay son yıllarda ilerleme 
kaydetmiştir.

Bölgedeki yerel ve bölgesel yönetimler, 
sorumlulukları ve yetkileri bakımından ülkeler ve 

belediyeler arasında farklılıklar göstermektedir.    
Belediyelerin faaliyetleri genellikle temel 
hizmetlerin yönetimi, kentsel gelişim, ekonomik 
teşvik, sosyal ve kültürel hizmetler ve yerel 
demokrasinin desteklenmesini kapsamaktadır. 
Bölgesel yönetimler de, diğer alanlara ek olarak 
(ör. bölgesel kalkınmanın planlanması ve teşviki, 
sağlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları), bu 
alanlarda yetki ve sorumluluk sahibidir. Bununla 
birlikte, birçok ülkede, “kimin ne yaptığı” ve 
“hangi araçlarla” yaptığı konuları yeterince açık 
değildir. Belirli yetkiler, fiili olarak merkezi hükümet 
veya aracı yönetimler tarafından doğrudan 
veya ihtisas şirketleri veya kuruluşları aracılığıyla 
üstlenilebilmektedir (su, hıfzıssıhha ve yol bakımı 
gibi bazı hizmetler için Şili, Paraguay ve Brezilya’da 
bu uygulama mevcuttur). Ülkelerdeki ortak, 
eş zamanlı ve dağıtılmış yetkilerin çokluğu, 
özellikle büyük sürdürülebilir kalkınma 
meselelerine yönelik etkili koordinasyon 
ihtiyacını pekiştirmektedir. 

Bölgede mali eşitsizlikler yaygındır: 
desantralizasyonu arttırmak 
ve bölgeler arasındaki bütçe 
dengesizliklerine daha iyi çözümler 
sunabilmek için transfer sistemlerinin 
gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Latin Amerika ve Karayipler’deki yerel ve bölgesel 
yönetimler, ulusal hükümet harcamalarının 
ve gelirlerinin sırasıyla% 19,3 ve % 22,7’sini 
temsil etmektedir. Ancak GSYH’ye göre, 
harcamalar ve gelirlerin sadece %6,3 ve %6,2’sini 
oluşturmaktadırlar; bu oranlar, OECD ülkelerinde 
sırasıyla %16,2 ve %15,9 olan oranların yarısından 
azdır. Latin Amerika ve Karayipler’deki yerel ve 
bölgesel yönetimler, toplam kamu yatırımının % 
40’ını oluşturarak (OECD ortalaması olan %57’nin 
altında) bölgedeki kamu yatırımlarında önemli bir 
rol oynamaktadır.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin öz gelirleri, 
bütçelerinin ortalama %48’ine denk gelirken, 
transferler giderek daha önemli bir hale 
gelmektedir. Bölgedeki çoğu ülkede, transferler 
aracı ve yerel yönetimlerin bütçelerinin %45 ila 
%58’ini oluşturmaktadır. Transfer sistemleri, 
genellikle prosedürler takip edilerek, şeffaf ve 
düzenli bir şekilde yönetilmektedir; ancak pek 
çok ülkede hibeler yerel özerkliği sınırlayan özel 
koşullara tabidir. Bu nedenle Latin Amerika ülkeleri, 
eşitliği arttırmak ve bölgesel dengesizliklere 
çözüm bulmak için transfer sistemlerinde reforma 
gitmelidir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
finansmana erişimlerine çoğu ülkede (Şili hariç) izin 
verilmektedir; ancak bu erişim, yoğun bir şekilde 
düzenlenmektedir ve genellikle sadece yatırımlar 
için geçerlidir. (“Altın Kural”)

Latin Amerika’daki çoğu ülkede, siyasi 
ve mali desantralizasyonun önünde ciddi 
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engeller bulunmaktadır. Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin bütçeleri artmıştır; ancak dikey 
bütçe dengesizlikleri daha da belirgin hale 
gelmiştir. Yerel ve bölgesel yönetimler bu nedenle 
giderek merkezi hükümetten gelen transferlere 
daha bağımlı hale gelmiş ve dolayısıyla yerel 
özerklikleri ve yerel kalkınmayı planlama 
kapasiteleri zayıflamıştır. Çevre ve sınır bölgeleri 
ile daha fazla ekonomik dinamizme ve daha iyi 
bağlantılara sahip merkezi bölgeler arasındaki 
eşitsizlikler devam etmiş veya artış göstermiştir. 
SKH’lerin uygulanması; desantralizasyon 
sürecinin ilerletilmesi ve küresel gündemlerin 
yerelleştirilmesi ve yeni sürdürülebilir ve kapsayıcı 
kalkınma modellerinin oluşturulması için yerel 
ve bölgesel yönetimlerin ve onların finansman 
modellerinin güçlendirilmesi noktasında bir 
fırsattır.

Kalkınma planlaması, yerelleştirme 
sürecini destekleyecek yerel veriler 
ve göstergeler ile desteklenmelidir.

Bölgede SKH’lerin uygulanmasının teşvik edilmesi 
için, çoğu ülkenin ulusal ve yerel kalkınma planlarını 
2030 Gündemi ile uyumlu hale getirmek üzere 
ulusal ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini 
geliştirmesi gerekmektedir. Hem büyük, aracı ve 
küçük şehirlerde, hem de kentsel ve kırsal bölgeler 
arasında iş birliği geliştirilmelidir.  Kalkınma 
planlamasının koordinasyonu; sinerji yaratmakta, 
çakışmaları azaltmakta, tekrarları önlemekte ve 
yerel ve ulusal kaynakların uyumlu bir şekilde 
mobilize edilmesini sağlamaktadır.

Bu bölüm, SKH’lerin ulusal ve yerel planlama 
sistemlerine daha iyi entegre edilmesi ve farklı 
yönetim kademeleri arasındaki koordinasyonun 
arttırılması için oluşturulan ulusal politikaları ortaya 
koymaktadır. Bölümde, Kolombiya ve Ekvador’daki 
çalışmaların yanı sıra çeşitli yönetim düzeyleri 
arasındaki dikey ve yatay iş birliğinin zorlukları da 
(Meksika’daki eyaletlerde ve belediyelerde ve 
Ekvador’daki illerde olduğu gibi) ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır. Kuşkusuz, verilerin bulunması, 
ayrıştırılması ve ulusal ve yerel yönetimler için 
ortak göstergelerin oluşturulması noktasında 
hala önemli sorunlar bulunmaktadır ve dolayısıyla 
bu durum, ulusal ve yerel planlama sistemlerinin 

koordinasyonunu ve 2030 Gündemi’nin takibini 
zorlaştırmaktadır. Ulusal ve bölgesel kalkınma 
stratejilerinin koordinasyonunun arttırılması 
için, yerel ve bölgesel yönetimlerin planlama 
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farklı 
yönetim düzeyleri arasındaki koordinasyonu 
teşvik edecek finansman mekanizmalarının 
tanımlanması ve geliştirilmesi hayati önem 
taşımaktadır.  Yerel verilerin ve göstergelerin 
mevcudiyeti ve toplanması da çok önemlidir.

Bölgedeki metropol alanlar hem 
ölçek hem de önem açısından 
büyümeye devam ederken, 
bölgesel yönetişim sistemlerinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Bölümde belirtildiği gibi, son yıllarda metropol 
yönetişim sistemlerinin güçlendirilmesi yoluyla 
metropol alanlar oluşturmak veya mevcut alanları 
güçlendirmek amacıyla reformlar desteklenmiştir 
(ör. Brezilya, Bolivya, Kolombiya ve Kosta Rika)  Bu 
çabalara rağmen birçok büyük şehir; metropol 
alanların bir bütün olarak kalkınma planlamasını 
yapmak, yetkilerin bölünmesinin önüne geçmek, 
yeterli kurumsal ve finansman mekanizmaları 
yoluyla dışsallıklar ile ilgili sorunlara ve yayılma 
(spillover) etkilerine çözüm üretmek için gerekli 
yetkilere ve kaynaklara sahip bir büyükşehir 
yönetimine henüz sahip değildir.  Bölgedeki 
metropol alanlarının önemi (kentsel nüfusun 
%45’ine ev sahipliği yapmaktadırlar) göz önünde 
bulundurulduğunda, bu zorluklara çözüm üretecek 
metropol yönetişim sistemlerinin oluşturulması, 
sosyal, ekonomik ve çevresel değişimi tetikleme 
potansiyeline sahip küresel gündemlerin hayata 
geçirilmesi için önemli bir adım olacaktır. 

Ayrıca, kırsal ve kentsel bölgeler arasında 
süregelen bölgesel eşitsizlik, bölgesel yönetişim 
çerçevelerinin oluşturulmasını ve etkili, entegre 
bölgesel kalkınma yaklaşımlarının geliştirilmesi için 
kırsal belediyeler ve orta ölçekli şehirler arasında 
iş birliklerinin arttırılmasını gerektirmektedir. 
Bölgesel kalkınma politikaları (veya bunların 
yokluğu), kamu yatırımlarındaki dengesizliklerle 
birlikte, ekonomik dinamizmi daha fazla ve 
bağlantıları daha iyi olan merkezi bölgeler ile 
merkezden uzak, çevre bölgeler arasındaki 
eşitsizlikleri arttırma eğilimindedir. Kentsel 
yığılmaların ve aracı ve küçük ölçekli şehirlerin 
güçlendirilmesi ve yönetişimi, çevredeki kırsal 
alanlar pahasına yapılmamalıdır.   Bu bölüm, kentsel 
alanların geçiminin kırsal alanlara bağlı olduğunu 
ortaya koymaktadır. SKH uygulamalarına aracı 
şehirlerin, kasabaların ve ayrıca kırsal alanların 
katılımının genişletilmesi, hem bir öncelik hem 
de ulusal hükumetlerin ve federal ülkelerde ise 
bölgesel hükumetlerin desteğini gerektiren 
bir zorluktur. Daha entegre bölgesel kalkınma 
stratejileri, SKH’lerin hayata geçirilmesi için 
esas teşkil etmektedir. 

Büyükşehirler, bölgedeki kentsel nüfusun 
%45'ine ev sahipliği yapmaktadır. 
Büyükşehir yönetişim sistemlerinin 
oluşturulması, sosyal, ekonomik ve çevresel 
değişimi tetikleme potansiyeli göz önüne 
alındığında, küresel gündemin hayata 
geçirilmesi için önemli bir adım olacaktır.
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Bu bölüm, bölgenin kentsel ve bölgesel gündeminin 
SKH’lerin hayata geçirilmesi noktasında ne derece 
önemli olduğunu ana hatlarıyla özetlemektedir. Yerel ve 
bölgesel yönetimler, vatandaş katılımını destekleme ve 
daha etkili işbirlikçi yönetişim biçimlerine doğru ilerleme 
açısından kilit rol oynamaktadır. Bölgesel Sürdürülebilir 
Kalkınma Forumu’nda UNECLAC tarafından sunulan 
raporda belirtildiği gibi, Latin Amerika toplumunun 
küresel gündemleri sahiplenmesiyle ilgili hâlâ çözülmesi 
gereken sorunlar mevcuttur. Birçok şehir ve bölge, tek 
başlarına çözüm üretemeyecekleri yapısal sorunlarla karşı 
karşıyadır. Girişimlerin gelişmesi, çoğalması ve önemli 
bir etki yaratması için uygun koşulların oluşturulması 
gerekmektedir. Bu koşullar, sürdürülebilir olmayan mevcut 
kalkınma modellerinin gözden geçirilmesi, kurumsal 
çevrenin güçlendirilmesi ve kaynak mobilizasyonunun 
iyileştirilmesi yoluyla sağlanabilir. Bölgede 
sürdürülebilirlik gündemlerinin gerçekleştirilmesi 
noktasında ilerleme sağlanması; farklı yönetim düzeyleri 
arasında iş birliklerinin arttırılmasını, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini ve 
süreçlere katılımın sağlanmasına yönelik alanların 
sunulmasını da gerektirecektir.
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Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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UCLG bölgesindeki ülke sayısı

15

  
Nüfus

364 milyon

Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sayısı

3.100
*Bu sayı; yalnızca İran, Ürdün, Lübnan, Filistin 
ve Türkiye’deki seçilmiş yerel yönetimleri 
içermektedir.

HLPF’ye rapor sunan 
ülkelerin sayısı

12

Bölge nüfusunun dünya 
nüfusuna oranı

%4,8

Kentsel nüfus oranı

%67

06
Orta Doğu ve 
Batı Asya

Orta Doğu  
Asya

Batı  
Asia
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2016 ve 2019 yılları arasında 

%8 %8Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine
dâhil olan ülkelerin oranı

Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülkelerin oranı 
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Arka Plan

Toplam 7.126.420 kilometrekarelik yüzölçümü ve 
364 milyonluk nüfusu ile Orta Doğu ve Batı Asya 
(MEWA) bölgesi, heterojen bir yapıya sahiptir. 
Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) monarşilerinden 
Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri, 50.526 ila 154.008 
ABD doları arasında değişen kişi başı GSYİH 
ile dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer 
almaktadır. Buna karşın, Filistin, Yemen ve 
Afganistan sırayla 4.885, 2.150 ve 1.981 ABD doları 
ile aynı kategoride dünyadaki en fakir ülkeler 
arasında yer almaktadır. Nüfusunun %67’sinin 
şehirlerde yaşadığı MEWA bölgesinin, 2030 
yılına kadar 96 milyon yeni kişiye ev sahipliği 
yapması beklenmektedir. Ürdün ve GCC ülkeleri 
bölgedeki en kentleşmiş ülkeler arasındayken 
(nüfusun %84’ü kentlerde yaşamaktadır), 
Afganistan ve Yemen en az kentleşmiş ülkeler 
arasında yer almaktadır (sırasıyla %27 ve %35). 
MEWA’nın yıllık %2,6 kentsel nüfus büyüme oranı, 
dünya ortalamasının (%1,97) oldukça üzerindedir 
ve kırsal göçün öngörülebilir gelecekte kentsel 
büyümeye katkıda bulunması beklenmektedir. 
Nüfusun %50’den fazlası 25 yaşın altındadır ve 
15-25 yaş arası genç işçiler işgücünün %20’sini 
oluşturmaktadır.

Bölgedeki bazı ülkeler -Afganistan, Irak, Filistin 
Devleti, Suriye ve Yemen-  yüzyılın başından 
bu yana devam eden savaşlar ve tekrarlayan 
çatışmalar yüzünden kitlesel yıkım ve savunmasız 
nüfusun yerinden edilmesi ile karşı karşıya 
kalmıştır. Suriye’deki son çatışmadan kaçan 
mülteciler komşu ülkelere yerleşmiştir.  Türkiye’ye 
yaklaşık 3,6 milyon, Lübnan’a 1,1 milyon, Ürdün’e 
630.000, Irak’a 245.000 ve Mısır’a 118.000 mülteci 
sığınmıştır. Bölgedeki en fakir iki ülkeden biri olan 
Yemen’de, 22 milyon insan -nüfusun dörtte üçü- 
zorla yerinden edilmiştir ve korunmaya ihtiyaç 
duymaktadır. Buna ek olarak, kötü su kaynakları 
yönetimi, aşırı otlatma ve iklim değişikliği MEWA 
bölgesi üzerinde giderek artan bir çevresel 
baskı yaratmaktadır. Ülkelerin çoğu deprem, 
kuraklık, su kıtlığı ve çölleşmeye karşı son derece 
savunmasızdır.

Bölgenin bazı bölgelerindeki siyasi durum 
da sorunlara neden olmaktadır. Bölgenin 
bazı ülkelerinde yıllardır devam etmekte olan 
belirsiz siyasi durum, sosyal olarak muhafazakâr 
toplum yapısı ve merkezi otorite geleneği, 
SKH’lerin uygulanmasında önemli zorluklar 
yaratmaktadır.  Bu arada, GCC ülkeleri, SKH’ler 
ile ilgili programlar için önemli miktarda kaynak 
harcamıştır ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, 
gıda güvenliğinin sağlanması ve sağlık ve eğitime 
evrensel erişim de dâhil olmak üzere birçok 
hedefe ulaşma yolunda ilerleme kaydetmektedir. 
Genel anlamda eşitsizlikler -özellikle cinsiyet 
eşitsizliği- bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Yerel kültürel normlar ve hâkim olan örfi yasalar, 
çoğu zaman, kadınların haklarını kullanmalarının 
önünde bir engel teşkil etmiştir. Bununla 
birlikte, olumlu yönde ilerleme kaydedilmekte 
ve bölgedeki kadınların iş gücüne katılım oranı 
hızla artmaktadır. 2015’ten bu yana, çeşitli 
ülkelerde yapılan belediye seçimlerinde (ör. Suudi 
Arabistan, İran ve Irak) kadın adaylar belediye 
yönetimine seçilmiştir.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kapasitelerinin arttırılması, değişimin 
itici güçleri olmaları ve kentlerde 
ve bölgelerde SKH’leri hayata 
geçirmeleri için önceliklidir.

Tarihi olarak son derece merkezi yönetişim 
sistemlerine ve bölgenin birçok yerinde 
çatışmaların neden olduğu yoğun baskıya 
karşın, yerel ve bölgesel yönetimler, SKH’lerin 
uygulamasına katkıda bulunma fırsatına 
sahiptir. Bölgesel düzeyde UCLG, UCLG-
MEWA’nın bölgedeki merkezi aracılığıyla varlığını 
aktif olarak sürdürmektedir. Geçtiğimiz yılda, 
yerel yönetimleri ve çalışanlarını çalıştaylar ve 
konferanslar yoluyla SKH’ler hakkında eğitmeye 
yönelik yapılan SKH yaygınlaştırma çalışmaları 
hayata geçirilmiştir. 2018 ve 2019’da, UCLG 
MEWA, Türkiye’de yapılan SKH uygulamalarını 
haritalandırmak için bir pilot proje tamamlamıştır 

%50
‘den fazlası
25 yaşın altındadır

Nüfusun 
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ve aynı çalışmanın diğer bölgelerde de 
uygulanması planlanmaktadır. UNDP ve BM-
Habitat gibi uluslararası kuruluşlar da MEWA 
ülkeleri tarafından yürütülen SKH’lerin yerel 
düzeydeki uygulamalarına destek verme 
noktasında önemli bir rol oynamıştır (örneğin, 
Bahreyn, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin Devleti, 
Irak ve Afganistan).

MEWA ülkelerinden yalnızca Türkiye, 
Lübnan ve Filistin olgunlaşmış ve kurumsal yerel 
yönetim birlikleri ağına sahiptir. Türkiye’deki 
yerel yönetimler, SKH çerçevesi hakkında 
bilginin Türkiye’nin tüm belediye başkanlarına 
ve belediyelerine ulaştırılması görevini 
üstlenen Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde 
toplanmıştır. Marmara Belediyeler Birliği de 
üye belediyeleri için SKH konulu çalıştaylar 
ve seminerler düzenlemiştir. Türkiye’deki 
yerel yönetimler, SKH’ler ile ilgili çalıştayların 
düzenlenmesinde de aktif rol oynamış ve 
bazıları SKH’lere yönelik kendi yerel raporlarını 
geliştirmiştir (örneğin; Bakırköy, Esenler ve 
Maltepe). Filistin Devleti’nde, Filistin Yerel 
Yönetimler Birliği (APLA), tarihsel olarak küresel 
yerel yönetim ağlarında proaktif rol oynamış ve 
üyelerine küresel sahnede daha fazla görünürlük 
sağlamıştır. Irak’ta da ulusal bir yerel yönetimler 
birliği kurulması yoluyla belediyeler arasında 
bilgi alışverişini geliştirmek için benzer çabalar 
sarf edilmiştir; ancak süreç hâlâ kurumsal ve siyasi 
anlamda başlangıç aşamasındadır.

Tüm bunlara karşın, belirtmek gerekir ki 
MEWA Bölgesi’ndeki birçok yerel ve bölgesel 
yönetim, kendi bölgelerinde ve topluluklarında, 
ulusal sistemleri tarafından önlerine konulan 
kısıtlamalara karşın, SKH’leri uygulama ve 
yerelleştirme yolları aramaktadır. Gayri resmi 
yerleşimler, temel hizmetlere erişim ve kentsel 
yönetim zorlukları, MEWA bölgesindeki ulusal 
ve yerel politikaların merkezinde yer almaktadır. 
Birçok belediye, özellikle iklim değişikliği, 
sürdürülebilirlik ve dirençlilik gibi konularda 
uluslararası girişimlere aktif olarak katılmıştır. 
MEWA bölgesindeki birçok şehir,  Belediye 
Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin 
pir parçasıdır.  Ürdün’de Amman, Lübnan’da 
Biblos ve Filistin’de Ramallah, Rockefeller Vakfı 
tarafından kurulan 100 Dirençli Şehir’e (100RC) 
katılmışlardır ve bu zorluklara çözüm bulmak 
adına kentlerinin dirençlilik değerlendirmelerini 
hazırlamaktadırlar.

Geçtiğimiz yıllarda, bölgedeki birçok ülke 
(örneğin; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve 
Afganistan), temel kentsel ve bölgesel zorluklarını 
ele almak üzere kentsel kalkınma stratejileri 
uygulamaya koymuştur. Büyük nüfus akışlarına 
ve gayri resmi yerleşimlerin hızla büyümesine 
yanıt olarak bazı belediyeler yaşam koşullarını 
iyileştirirken, kentsel altyapıyı geliştirmeye ve 
yeniden inşa etmeye yönelik projeler ortaya 

koymuştur. SKH’lerin sürdürülebilir su tüketimi 
ve tedariki, atık yönetimi, ulaşım ve enerji gibi 
diğer önemli unsurları, bölgedeki belediye 
gündemlerine giderek daha fazla entegre 
olmaktadır. Buna karşın, SKH’ler ve küresel 
gündem tarafından başlatılan yeni programlar 
ile ilgili yerel düzeyde sınırlı bilgi bulunmaktadır. 
Çoğu durumda, ulusal hükümetler, uluslararası 
bağışçılar ve işbirliği ajanslarının yanı sıra özel 
sektör, yerel düzeydeki SKH uygulamalarını 
desteklemede (finansal ve/veya teknik olarak) 
önemli rol oynamıştır. Bu bölüm, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin SKH’lerin yerelleşmesine ilişkin 
motivasyonunun, bağlılığının ve liderliğinin; ulusal 
düzeydeki mevcut desantralizasyon derecesi ve/
veya servet ve finansal kaynakların düzeyi ile güçlü 
şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir.

Daha fazla özerklik, sorumlulukların 
devri ve yerel karar alma sürecine 
daha fazla katılım yoluyla yerel 
ve bölgesel yönetimlere yönelik 
elverişli çevrenin teşvik edilmesi 

Bölüm boyunca belirtildiği gibi, yüksek derecede 
merkezileşme, MEWA bölgesindeki ülkelerin öne 
çıkan özelliğidir. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi 
olarak Türkiye, yerel yönetim sistemini Avrupa 
Yerel Özyönetim Şartı ile uyumlu olacak şekilde 
yeniden yapılandırmıştır. Bölgedeki tüm ülkeler, 
kentsel alanlarda valilikler, ilçeler ve belediyeler, 
kırsal alanlarda ise valilikler ve köyler olmak 
üzere benzer çok katmanlı yönetişim yapılarını 
paylaşmaktadır. Türkiye’de aynı zamanda 
büyükşehir belediyeleri de bulunmaktadır.   
Ülkelerin çoğunda valiler, yerel yöneticilerin 
doğrudan atanması ve yerel hizmet sunumu 
yoluyla belediye yönetimleri üzerinde önemli 
yetkilere sahiptirler. Bölgedeki birçok ülke, yerel 
yönetim meseleleriyle ilgilenen ayrı bakanlıklar 
kurmuş olsa da hatırı sayılır bir somut etki ve 
değişimden bahsetmek mümkün değildir.

Yerel ve bölgesel yönetimler, Türkiye 
dışındaki tüm MEWA ülkelerinde sınırlı yetkiye, 
özerkliğe ve kapasiteye sahiptir. Bu doğrultuda, 
politika üretme ve faaliyetlerine SKH’leri dâhil 
etme kabiliyetleri kısıtlanmaktadır. Tutarsız yetki 
devri, MEWA şehirlerinin çoğuna kentleşme, 
kentsel genişleme ve kalkınma planlaması ve 
yönetimi konusunda belirsiz ve güvenilmez bir 
yetki alanı sunmaktadır. Çoğu ülkedeki yerel ve 
bölgesel yönetimler, yıllık harcamalarını finanse 
etmek için yeterli yerel gelire sahip değildir ve 
ulusal transferlere bağımlıdır. Siyasi ve finansal 
kaynaklar hâlâ ulusal hükumette toplanmaktadır 
ve yetkilerin illere, büyükşehirlere ve yerele devri 
sınırlı kalmıştır. Ek olarak, MEWA Bölgesi’ndeki 
çoğu ülke, merkezi, yerel ve özel paydaşlar 
arasındaki görev paylaşımı sürecinde şeffaflığın 
ve açıklığın olmayışı sorununa çözüm getiremeyen 
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yasal ve idari yapılar dolayısıyla dezavantajlı 
durumdadır ve bu durum, kurumsal rekabete ya 
da faaliyetlerde tekerrüre sebep olmaktadır.

MEWA Bölgesi genelinde merkeziyetçi model 
ve girişimlerin hâkim olması, ortak sahiplenme, 
müzakere ve kapsayıcı istişareden ziyade, 
hiyerarşik süreçlerle bölgesel koordinasyonun 
önünü açmıştır. Bu aynı zamanda ulusal bazdaki 
yerel yönetim birliklerinin rol ve etkinliğini de 
etkilemiş, ulusal karar alma mekanizmalarında 
yerel yönetimlerin temsilini zayıflatmıştır. Türkiye 
bu konuda önemli bir istisnadır. 1945 yılında 
kurulan TBB, yasaların hazırlanmasında danışma 
görevi görmekte ve Yerel Yönetim Komisyonu’nda 
bir koltuğu bulunmaktadır. Lübnan’da, ülkenin 
büyük şehirlerinin temsilcilerini bir araya getiren 
Belediye Başkanları Komitesi 1995’den beri aktif 
bulunmakta.

Son olarak, vatandaş katılımı, MEWA 
Bölgesi’ndeki çoğu yasal çerçeve içinde 
oldukça zayıftır ve katılım kanalları ya 
yetersizdir ya da mevcut değildir.  Belediye 
başkanları, şehirlerinde katılım kültürünü 
yerleştirmek için başat bir rol üstlenebilmekte 
ancak nadiren resmi politikanın dışına çıkan 
eylemlerde bulunmaktadırlar. Ancak bölge, 
katılımcılık açısından farklılık göstermektedir. 
Afganistan’da vatandaşlara karar alma süreçlerine 
katılım hakkı tanınmışken, Lübnan ve Ürdün’de 
bu hak yetersiz olsa da gelişme göstermektedir. 
Türkiye’de ise belediye seçimleri halk için hâlâ 
en temel katılım kanalıdır. Vatandaşlar belediye 
başkanlarına ve siyasi partilerle bağlantılı aday 
listelerine oy vermektedirler.

SKH’lerin uygulanmasında yerel ve 
bölgesel yönetimlerin desteklenmesi 
için yeterli mali kaynağın ayrılması
Türkiye haricinde, MEWA ülkelerindeki yerel ve 
bölgesel yönetimler, yeterli mali kaynaklardan 
ve kendilerini ve SKH’leri uygulama yönündeki 
faaliyetlerini finanse etme gücünden büyük 
ölçüde yoksundur. Bu durum da hizmet 
sunumunun ve altyapı hizmetlerinin finanse 
edilmesinde zorluklarla karşılaşılması anlamına 
gelmektedir. Bu zorlukların aşılması ve MEWA 
Bölgesi’nde SKH’lerin ve SKH alt hedeflerinin 
hayata geçirilmesi için mali kaynakların farklı 
yönetim düzeyleri arasında dağıtımını yeniden 
düzenlemek bir zorunluluktur. Yerel yönetimlerin 
harcama kapasiteleri açısından Türkiye ve Filistin 
muhtemelen bölgedeki en desantralize ülkelerdir. 
İran, Ürdün, Türkiye ve Filistin’deki belediyeler, 
emlak vergileri yoluyla gelir elde edebilmelerine 
karşın, bu gelirden sınırlı pay almaktadırlar 
(belediye gelirlerinin %50’sini bu tür gelir 
kaynaklarının oluşturduğu Türkiye bir istisnadır). 
Yerel vergiler ve ücretler, yerel yönetişimin finanse 
edilmesinde oldukça küçük bir role sahiptir. 
Yetersiz emlak kayıtları ve vergi tahsilat sistemleri 

(örneğin, MEWA bölgesindeki birçok yerel 
yönetim kullanıcı ücretlerini eksiksiz biçimde tahsil 
edememektedir), yerel yönetimlerin kendilerini 
finanse etmelerinin ve temel kamu hizmetlerini 
sunmalarının önünde engel teşkil etmektedir. 
İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Körfez ülkelerinde 
ise aksine yerel yönetimler merkezi hükümetin 
bütçesine bağımlıdır. Bununla birlikte, daha açık 
dağıtım kriterlerinin ve formüllerinin, daha etkili 
bir yerel maliye doğuracağının pratikte garantisi 
yoktur. Çoğu durumda, metropoller, aracı 
şehirlere ve küçük kasabalara kıyasla yönetimler 
arası ödeneklerden daha fazla faydalanmaktadır.

Artan kentleşme bölgedeki yerel yönetimler 
üzerinde daha fazla mali baskıya sebep 
olmaktadır. MEWA bölgesindeki yetersiz denetim 
yapısı, yerel yönetimlerin alternatif finansman ve 
fon imkânlarına erişimini kısıtlamaktadır. MEWA 
bölgesindeki çoğu yerel yönetim, yasal olarak 
tahvil, arazi değer kazanım modelleri, Kamu-Özel 
Ortaklıkları, değer tabanlı imar mekanizmaları 
ve benzeri birçok finansman modelini mali 
desantralizasyon olmadan uygulayamamaktadır. 
Mevcut yasal mevzuat belediye tahvillerinin 
ihracına izin vermese de bazı başarılı girişimlerden 
bahsedilebilmektedir. Örneğin İran’da, Tahran ve 
Tebriz belediyeleri belediye tahvili girişimlerinde 
bulunmuştur. Ayrıca, kısa vadeli fonlara olan aşırı 
bağımlılık genel bir mali zayıflık yaratmakta ve 
bölgedeki birçok merkezi hükümet bu durumu 
belediyeleri birleştirmek için kullanmaktadır.

MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerin, 
SKH’lerin ve Yeni Kentsel Gündem, Sendai Afet 
Risk Azaltma Çerçevesi ve Paris iklim anlaşması 
gibi diğer küresel gündemlerin uygulanmasında 
daha aktif bir rol oynayabilmeleri için 
geliştirilmiş, güvenilir ve etkili yerel finansman 
kaynaklarına ihtiyaçları olacaktır. Yerel 
yönetimlerin kamu yatırımları ve kalkınma 
hamleleri sonrası kıymetlenen arsa değerlerinden 
adil bir pay almaları, altyapı çalışmalarının finanse 
edilmesi ve daha iyi ve daha kapsayıcı hizmetlerin 
sunulması açısından çok önemlidir. 

Gelişmiş dikey ve yatay koordinasyon 
sağlamak için SKH uygulamasına 
yönelik raporlama ve izleme 
mekanizmalarına yerel ve bölgesel 
yönetimlerin katılımının desteklenmesi

Suriye ve Yemen haricinde, SKH ilkeleri mevcut 
ulusal kalkınma stratejilerinin içinde, İslami 
değerlere atıf yapan bazı değişikliklerle, yer 

Yerel yönetimlerinin harcama kapasitesi 
bakımından Türkiye ile Filistin büyük 
olasılıkla bölgedeki en desantralize 
ülkelerdir.
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almaktadır. MEWA bölgesindeki 12 ülke, 
2016-2019 döneminde Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme Raporları’nı Üst Düzey Siyasi 
Forumu’na sunmuştur. MEWA bölgesinde 
neredeyse tüm ülkeler SKH’ler için aynı takip 
ve uygulama mekanizmalarını çalıştırmaktadır.  
Bu mekanizmalar arasında bakanlar yüksek 
konseyi, ulusal koordinasyon komitesi ve farklı 
bakanlık temsilcileri düzeyinde oluşturulan ve 
genellikle o ülkedeki planlamadan/ekonomiden 
sorumlu bakanlık veya başbakanlık ofisi 
tarafından yürütülen sürdürülebilir kalkınma 
ulusal komisyonu sayılabilir. Bölgedeki ülkeler 
tarafından sunulan Değerlendirme Raporları’nda 
katılımcı süreçlere değinilmekle birlikte, SKH’lerin 
geliştirilmesi ve uygulanması ulusal ajansların 
sorumluluğundadır. Bu durum, ülkelerin merkezi 
yönetişim sistemi geleneğiyle örtüşmektedir. 

Türkiye hariç çoğu ülkede, yerel yönetimlerin 
ve sivil toplumun dâhil edilmesine yönelik katılımcı 
süreçler belirsizdir ve katılım düzeyi genel 
olarak ya kısıtlıdır ya da mevcut değildir. Genel 

olarak, yerel yönetimler, ulusal koordinasyon 
mekanizmalarındaa ve Değerlendirme 
Raporları’nın hazırlık sürecinde SKH uygulama 
stratejilerinin geliştirilmesi süreçlerine 
nadiren aktif olarak dâhil olmaktadır. Türkiye 
burada da bir istisna teşkil etmektedir. Yerel ve 
bölgesel yönetimlerin ulusal birliği olan TBB, 
raporlama sürecinde yerel yönetimlerin katkılarını 
koordine eden ve ülkedeki ulus-altı yönetimlerin 
deneyimlerini bir araya getiren kuruluş olarak 
belirlenmiştir. Raporun tavsiye kısmına katkı 
sağlamak adına 1.400’den fazla belediyeye ulaşan 
TBB, 50 belediye ile doğrudan iletişime geçmiştir. 
TBB, 2019 yılında, New York’taki Üst Düzey Siyasi 
Forumu’na merkezi hükümetten temsilcilerle 
birlikte katılım göstermiştir. Buna karşın, Filistin 
ve Lübnan’daki yerel ve bölgesel yönetimler, 
Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporu sürecine 
katkı sağlamak üzere davet edilmemiştir.  

İstiklal Caddesi’ndeki 
kalabalık,

İstanbul, Türkiye (fotoğraf:
© Jaume Puigpinós Serra).
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MEWA bölgesinin sahip olduğu muazzam sosyoekonomik, 
kültürel ve tarihi çeşitliliğe rağmen, ülkelerin SKH çerçevesine 
ve farklı gündemlerin küresel taahhütlerine yaklaşımında 
benzer eğilimler ve zorluklar gözlemlenmektedir. Yerel 
ve bölgesel düzeydeki SKH uygulamalarını arttırmak için 
MEWA bölgesindeki ülkeler, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
katılımını arttırmalıdır ve temel kamu hizmetlerinin 
devamını ve etkin sunumunu sağlamaları için bu yönetimlerin 
kapasitelerini ve kaynaklarını arttırmalıdırlar. Ayrıca, yerel 
yönetimlerin kentsel ve bölgesel kalkınmadaki rolünü 
(ki özellikle savaştan zarar görmüş bölgelerde bu daha da 
önemlidir) güçlendirmelidir. Artan genç ve şehirli nüfusunu 
güçlendirecek bir yönetişim mekanizması da başka 
bir önceliktir. Bu mekanizma, onlara, SKH’ler tarafından 
sunulan olanaklarla, kendi topraklarında, kendi geleceklerini 
çizmeye muktedir kılmalıdır.

63GOLD V RAPORU —— ORTA DOĞU VE BATI ASYA

Sonuçlar 
ve ileriye dönük adımlar
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UCLG bölgesinde yer 
alan ülke sayısı

13

Nüfus

386 milyon

Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sayısı

94.000

HLPF’ye rapor 
sunan ülke sayısı

4

Bölge nüfusunun dünya 
nüfusuna oranı

%5,1

Kentsel nüfus oranı

%82

07
Kuzey 
Amerika
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2016 ve 2019 yılları arasında 

%50 Gönüllü Ulusal 
Değerlendirme (VNR) 
süreçlerine dâhil olan 
ülkelerin oranı

%25 Yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına dâhil eden 
ülkelerin oranı
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65GOLD V RAPORU —— KUZEY AMERİKA

Arka Plan

Kuzey Amerika bölümü temel olarak Amerika 
Birleşik Devletleri ve Kanada’ya odaklanmakla 
birlikte, (UCLG Kuzey Amerika bölgesinin 
bir parçası olarak) Jamaika hakkında da ek 
bilgiler sunmaktadır. ABD ve Kanada, dünyanın 
en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır 
(İnsani Gelişme Endeksi’nde sırasıyla 12. ve 13. 
sıradadırlar) ve bu durum, bu iki ülke sakinlerinin 
çoğunluğunun oldukça iyi biçimde işleyen 
geniş kapsamlı temel hizmetlerden faydalandığı 
sonucunu ortaya koymaktadır. İki ülke de yüksek 
kentleşme oranlarına (yaklaşık %82) sahiptir 
ve bu kentsel nüfus, bazı kent merkezlerinde 
yoğunlaşmış durumdadır. Geri kalan 250 milyonu 
aşkın sakin ise çok geniş bir bölgeye yayılan ve 
görece yoğun olan banliyölere ve küçük yerleşim 
yerlerine dağılmıştır.

Bu görece refaha rağmen, iki ülkede de önemli 
sosyo-ekonomik eşitsizlikler yaşanmaktadır. 
ABD’de yaşanan kentsel ayrışma, yoksulluk ve 
şiddet; diğer OECD ülkelerine kıyasla daha 
yüksek seviyededir. Cinsiyet ve ırk ayrımcılığının 
da birlikte yaşama olgusu üzerinde uzun süredir 
devam eden, hassas sonuçları bulunmaktadır. 
Kanada’da bu hususlar daha az dillendirilse de 
şehirler giderek artan evsizlik oranları; haneler ise 
artan sosyo-ekonomik zorluklar ile karşı karşıya 
kalmaktadır. 

 Bu iki ülke, hem iklim değişikliğine en fazla sebep 
olan hem de iklim değişikliğinin sonuçlarından artan 
oranda etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. 
İklim değişikliğine bağlı olarak kıtada belli aralıklarla 
sert ve öngörülemeyen iklim olayları yaşanmakta 
ve milyonlarca insanı yerinden etme, zarar verme ya 
da öldürme potansiyeli taşıyan deniz seviyesindeki 
yükselmeler bazı kıyı metropollerini tehdit etmektedir. 
Kurumsal bağlam ve iklim gündeminin yerel-ulusal 
diyaloglardaki önemi ışığında bu bölüm; ekonomik, 
sosyal ve kültürel unsurları da analize dâhil ederek 
SKH’lerin çevresel boyutunu ele almaktadır. Barınma, 
suya erişim, istihdam, eğitim, sağlık,  toplumsal sıkıntı 
ve yerel topluluklar arasındaki yüksek intihar oranları, 
ana sosyal kaygı alanlarını teşkil etmektedir. İki ülkenin 
de SKH’lerin iddialı hedeflerini tamamıyla yerine 
getirebilmeleri için bu sorunlara eğilmesi gerekecektir.

Önemli farklara rağmen iki ülke arasında 
birçok benzerlik bulunmaktadır.  Bu bölüm, 
siyasi belirsizliğin, küresel hedeflerin 
gerçekleştirilmesine dair mutabakatın önünde 
nasıl bir engel teşkil ettiğini ortaya koyacaktır.  
2016 yılında ABD’de meydana gelen federal 
seviyedeki siyasi liderlik değişimi, hükümetin 
hükümetin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilerek 
uluslararası gündemini değiştirme tehdidinde 
bulunmasıyla neticelenmiştir. Buna karşın 
Kanada yönetimi; iklim değişikliği konusundaki 
net uluslararası tutumunu sürdürmüş, barışı ve 
güvenliği teşvik etmiş ve hatta yer yer gerek kendi 

topraklarında gerekse uluslararası iş birliklerinde 
politika yapımına açık bir feminist yaklaşım 
getirmiştir. Bu iki ülkenin bölgesel hâkimiyetinin 
yanı sıra bahsedilmesi gereken bir diğer husus, 
Jamaika’nın 2017’den bu yana SKH’leri uygulama 
doğrultusundaki siyasi taahhütleridir.
Eyaletler ve belediyeler değişimi 
yönetme noktasında münhasır olarak 
yetkilendirilmiştir: önemli coğrafi 
eşitsizliklere yanıt vermek üzere 
acil dönüşümler gerekmektedir.

Bu bölüm, SKH’leri ve benzeri gündemleri hayata 
geçirmek için çaba sarf eden ve yerel stratejilerine 
ve planlamalarına bu gündemleri dâhil eden 
Kuzey Amerika’nın bazı öncü ve tanınmış 
şehirlerinden, eyaletlerinden ve vilayetlerinden 
yenilikçi örnekler sunacaktır. Ancak bu 
girişimler, temel olarak eyaletlere ve büyük 
şehirlere odaklandığından ilerlemenin çarpık 
bir resmini sunmaktadır. Nitekim bu bölümde, 
SKH uygulamalarında kullanılan güncel araç ve 
yöntemlerin, Kuzey Amerika’daki çoğu küçük ve 
ücra kasaba belediyelerinin içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik ve coğrafi bağlamlara uygun 
olmayabileceğine dikkat çekilmektedir. 

Bu doğrultuda, yerel ve bölgesel yönetim 
ağları, yerel yönetim birlikleri ve sivil toplum, 
farkındalığın arttırılması, bilgi alışverişinin teşvik 
edilmesi ve yerel ve bölgesel yönetimlerin ve 
topluluklarının aşağıdan yukarıya katılımının 
sağlanması için çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Bölge genelinde, (hayır kurumları ve vakıflar dâhil 
olmak üzere) kâr amacı gütmeyen kuruluşların, 
akademinin ve özel sektörün üst düzey kararlılıkları, 
aksi takdirde mümkün olmayacak derecede 
bir mobilizasyonu, sürece katılımı ve “bütüncül 
toplum” yaklaşımını doğurmaktadır. Ayrıca 

250
milyonu aşkın sakin,
çok geniş bir bölgeye 
yayılan ve görece yoğun 
olan banliyölere ve daha 
küçük yerleşim yerlerine 
dağılmıştır.
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bunlar, sürdürülebilir gündemleri şehirlerinde ve 
bölgelerinde uygulama hususunda yerel yönetimleri 
destekleyen kilit aktörlerdir.

Yerel düzeyde stratejik hizalamaya yönelik 
ABD’de mevcut olan yerel sürdürülebilirlik 
planlarının toplam sayısı bilinmemektedir. Bununla 
birlikte, 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre, 
çalışmaya katılan 1.800 yerel yönetimin %32’si 
SKH’lerin amacı ve ruhuyla uyumlu planları kabul 
etmiştir. Eyaletler geniş bir yelpazede eylem 
çeşitliliğine sahiptir; bu eylemlere örnek olarak 
Bölgesel Sera Gazı Girişimi ile Amerika ve Kanada 
eyaletlerinin yer aldığı Batı İklim Girişimi gibi 
emisyon ticaret sistemleri gösterilebilir. Belediye 
düzeyindeki ortak girişimler arasında, 280 ABD 
şehrini ve ilini bir araya getiren “We Are Still In” 
koalisyonu ve “yerel topluluklarında anlamlı 
faaliyetler gerçekleştirerek iklim değişikliğine 
liderlik etmeleri” amacıyla 250 belediye başkanını 
bir araya getiren İklim Belediye Başkanları girişimi 
zikredilebilir. 

Bu bölümde üzerinde durulan faaliyetlerin 
birçoğu, küresel gündemlerin küresel 
çerçeveleriyle doğrudan bağlantılı olmasa 
da yerel yönetimlerin günlük faaliyetlerinin 
SKH’leri hayata geçirmek için bir zaruret 
olduğunu göstermektedir. Diğer bölgelerde 
olduğu gibi Kuzey Amerika’da da yerel ve 
bölgesel yönetimler, yürüttükleri faaliyetler 
ile yoksulluğu (SKH 1) ve eşitsizliği (SKH 10) 
azaltma ve aynı zamanda kapsayıcılığı ve insan 
yerleşimlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirme 
(SKH 11)  hedefleri arasındaki bağlantı üzerine 
eğilmektedir. Planlama, konut, temel hizmet 
sunumu, hareketlilik, çevre, dirençlilik, kültür ve 
refah; küresel hedeflerin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlamaya istekli proaktif yerel yönetimler 
tarafından gerçekleştirilebilecek bölgesel 
kalkınmanın önemli boyutlarıdır.

Bu inceleme, makul fiyatlı konut yetersizliğinin 
hane halkını nasıl olumsuz etkilediği ve dolayısıyla 
evsizlik riskindeki hane halkı oranının yükselmesine 
sebep olduğu üzerinde durmaktadır. Bu zorluklar, 
hane halklarının ayrımcılıktan ve tek ebeveynli 
aile (genellikle yalnız anneler) probleminden 
mustarip olduğu göçmen nüfus için çok daha 
ileri boyuttadır.  Yerel ve bölgesel yönetimler, 
“hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakma” 
prensibiyle bu öncelikli gruplara ulaşıp 
çözümler üretebilmesi için güçlendirilmelidir. 

Birçok alanda dönüşümler yaşanmaktadır; 
ancak özellikle sürdürülebilir temiz enerji (SKH 
7) ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri sahalarında 
bu dönüşümler daha görünürdür. Neredeyse 
tüm büyük şehirler, kamu binalarının karşılaması 
gereken LEED enerji verimliliği standartlarına 
uymaktadır. Aynı şekilde, birçok yerel politika, 
yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarına 
bağımlılığı azaltmak için özel kalkınmanın 
belgelenmesini şart koşmakta ya da teşvik 

etmektedir. Bu, aynı zamanda, enerji üreticisi 
olan yerel yönetimler için bir gelir kaynağı da 
teşkil etmektedir. Yerel yönetimler, sürdürülebilir 
hareketlilik politikalarına yatırım yoluyla daha 
sürdürülebilir ulaşımı özendirecek mercilerdir. 
Dönüştürücü projeler, zorlu bir otomobil 
kültürü içinde rekabet etseler de giderek yol 
kat etmektedirler. Ayrıca, tarih boyunca bisiklet 
ve yaya güvenliği pahasına otomobil trafiğini 
önceleyen cadde tasarımlarında da önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir.

Bununla birlikte, şehirler, bir bölgenin 
sürdürülebilir kalkınmasında veya düşük 
karbonlu bir geleceğe geçişinde rol oynayan 
tek topluluk değildir. Bu bölüm, Kanada ve 
ABD’deki kırsal ve yerli halkların, fosil yakıtlara 
kentlerde yaşayanlardan daha fazla bağımlı 
olduğunu göstermektedir. Bu alanların çoğunda 
toplu taşıma alternatifleri oldukça sınırlı olup 
sosyal tesisler ve halka açık alanlar genellikle 
etrafa yayılmış vaziyettedir ve araç yolculuğu 
yapmadan ulaşıma çok elverişli değildir. 
Buna ek olarak, çoktandır devam eden nüfus 
azalması ve kırsal ve yerli topluluklar arasında 
ekonomik döngüde görülen önemli kayıplar, bu 
toplulukları eski altyapılara daha bağımlı hale 
getirmekte, şebekeden bağımsız enerji kaynakları 
kullanmalarına neden olmakta ve daha yeşil 
ya da daha az kirliliğe yol açan enerjiye geçme 
fırsatı sunmamaktadır. Ancak az kaynaklarla da 
olsa T’Sou-ke Nation güneş projesi gibi düşük 
karbonlu enerjiye geçişe yönelik bazı önemli 
uygulama örnekleri sunulabilir.

Diğer bölümler gibi, bu bölüm de her ölçekten 
şehir ve topluluğa bu örnekleri paylaşma, ilham 
alma ve öğrenme fırsatı sunmaktadır. Sonuç 
olarak, uluslararası yerel ve bölgesel yönetim 
ağları ve kurumları, özellikle ABD’de SKH’leri 
desteklemeyi ve bu konuda farkındalık 
yaratmayı sürdürmelidir.

İki ülkede de belirgin bir federal 
koordinasyon mekanizması 
olmasa da tarihsel olarak güçlü 
elverişli bir çevre vardır.

Yerel ve bölgesel yönetimler tarafından 
topluluklarda yürütülen faaliyetler, bölgedeki 
büyük zorluklar düşünüldüğünde, oldukça 
küçük çaplı kalmaktadır. BM’nin tavsiye ettiği 
resmi ulusal koordinasyon mekanizmalarının 
eksikliği, Kanada ve ABD’nin ortak özelliğidir. 
Bu bölüm, 2030 Gündemi ve diğer küresel 
taahhütler tarafından talep edilen bütüncül 
devlet koordinasyonu yaklaşımını etkin kılmak 
için kurumsal yapının iyileştirilmesi gerektiğini 
savunmaktadır.

Hem Kanada hem Jamaika 2018’de Gönüllü 
Ulusal Değerlendirme Raporları’nı hazırlasa da 
yalnızca Kanada’da yerel ve bölgesel yönetimler 

1.  Enerji ve Çevre Dostu 
Tasarımda Liderlik (LEED) 
sertifikası, kar amacı gütmeyen 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi 
tarafından oluşturulmuştur ve 
sürdürülebilirlik kriterlerine 
ve politikasına uygun 
binaların inşası ve işletilmesi 
için bir değerlendirme ve 
derecelendirme sistemi 
sunmaktadır.
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doğrudan sürece dâhil edilmiştir. Belli ölçüde 
bu, uluslararası iş birliği gündeminin ötesinde, 
ülkenin iç işlerinde SKH’leri yerelleştirmenin ilk 
adımı olmuştur. Jamaika’da ise “Jamaika SKH 
Uygulamalarına Yönelik Yol Haritası” açık biçimde 
yerel yönetimlerin oynadıkları kritik rolü kabul 
etmiştir.

ABD’de ise üç ulus-altı yönetim düzeyi 
bulunmaktadır:  federal düzey, eyalet düzeyi 
ve üst kademe (il) ile alt kademesi (belediyeler, 
kasabalar ve özel bölgeler) bulunan yerel düzey. 
Ülkede toplamda ortalama olarak 89.000 ulus-
altı yönetim mevcuttur. Kanada’daki bölgesel 
yapılanma da federal hükümet, vilayetler ve yerel 
yönetimler (iller, bölgeler ve belediyeler) olmak 
üzere üç düzeye ayrılmaktadır ve ülkede toplamda 
5.209 ulus-altı yönetim bulunmaktadır. Jamaika 
ise 14 yerel yönetimden oluşan tek düzeyli bir 
ulus-altı yönetime sahiptir. Bu bölümde, Kanada 
ve ABD’nin federal yapılanma modelinin ulus-
altı yönetimlere daha fazla hareket kabiliyeti 
ve alanı verdiği ve bunun sonucu olarak, iki 
ülkede de aşağıdan-yukarıya liderliğin küresel 
gündemlerin uygulanmasını desteklediği 
öne sürülmektedir. Bununla birlikte, Kuzey 
Amerika’da, tüm ülkeyi kapsayan resmi bir 
sistemin olmadığı kurumsal olmayan karar-alma 
mekanizmalarının, 2030 Gündemi tarafından 
şart koşulan koordineli eylemler üzerinde insan 
refahı, çevrenin kalitesi ve korunması ve hatta 
ekonomik üretkenlik açısından olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. 

Bölgede SKH’lerin yerelleştirilmesine yönelik 
beklentiler, federal sistem tarafından uygulanan 
desantralizasyon ve yetki devri süreci çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. ABD ve Kanada’da, 
yerel yönetim yasaları eyalet ve il düzeyinde 
çıkarılmaktadır. Kanada’da, belediye yönetimlerinin 
federal model altında resmi anayasal statüsü veya 
hakları bulunmamaktadır. Zaman içerisinde, kendi 
bölgelerinde, fiili durumdan doğan bir meşru 
özerk yönetim kademesi statüsünü kazanmışlardır. 
ABD, üç düzeyli yönetimde hizmet sunmak 
için oluşturulan karmaşık vergi ve bütçe tahsisi 
sisteminin yanı sıra, dünyadaki en karmaşık yerel 
ve bölgesel yönetim mevzuatına sahip ülkelerden 
biridir. İki ülkede de politika oluşturma ve daha 
da önemlisi vergilendirme ve bütçe yoluyla yerel 
gelirleri kontrol etme yetkisi; federal, eyalet ve 
yerel yönetim düzeyleri arasında paylaşılmaktadır. 
Yerel yönetişimin değişimi başlatabileceğinin 
bir kanıtı, enerji üretimi meselesinde görülebilir.  
Bu alan genellikle belediyelerden bağımsız 
olsa da belediyelerin sahip oldukları mali ve 
planlama yetkileri, kendi topluluklarında yerel 
yenilenebilir enerji projelerini geliştirmelerini ve 
enerji tüketiminin düşürülmesini teşvik etmelerini 
kolaylaştırmaktadır. Kuzey Amerika genelindeki 
yerel yönetimler, hizmet sunumuna ilişkin 
sorumluluk paylaşımı açısından benzerdir. İki 

ülkede de yerel ve bölgesel yönetimler bazı temel 
yetkiler ve sorumluluklarla güçlendirilmektedir. 
Ayrıca, Kuzey Amerika’daki, özellikle büyük kent 
merkezlerindeki, yerel ve bölgesel yönetimler 
genellikle yeterli personele ve kaynağa sahiptir.

Desantralizasyon ve yetki devrinin 
karmaşıklığını çözmek için Kuzey Amerika’daki 
yerel ve bölgesel yönetimler ile federal 
hükümetlerin, stratejilerini hizalaması ve hem 
yurt içinde hem de küresel düzeyde SKH’leri 
hayata geçirme noktasında kararlılıkla hareket 
etmesi bir zorunluluk olacaktır. Kalkınma yönelik 
bölgesel yaklaşımı destekleyen ve küresel 
hedeflerin yerelleştirilmesini amaçlayan yerel 
düzeydeki işbirlikleri ve uygulamalar, Kuzey 
Amerika’nın eyaletlerindeki siyasi ve kurumsal 
bağlam düşünüldüğünde, çok daha önemli hale 
gelmektedir.

Zorlukların boyutuyla ve bunların 
yerelden küresele uzanan karmaşık 
sonuçlarıyla yüzleşme noktasında 
işbirliğine dayalı yönetişime 
ihtiyaç duyulmaktadır.
Kuzey Amerika, iklim değişikliğinin ve küresel 
ısınmanın sonuçlarına en fazla maruz kalan 
bölgelerden biridir. Ancak bölge ekonomisi, 
iklim değişikliğinin etkileri karşısında daha fazla 
çevresel kayıplara ve kırılganlıklara sebep olan bir 
üretim ve tüketim modeline dayanmaktadır.  ABD, 
dünyada en fazla sera gazı salınımı üreten ikinci 
ülkedir ve iklim değişikliğine sebep olan küresel 
salınımın %15’inden sorumludur. Öte yandan, 
Kanada, kişi başına düşen sera gazı salınımında 
en üst sıralarda yer alan ülkeler arasında olmasına 
rağmen, ekonomisinin ve nüfusunun boyutu 
düşünüldüğünde, ekolojik ayak izi ABD’ye kıyasla 
daha küçüktür. İklim değişikliğiyle mücadelede 
yerelleştirme, azaltım ve uyum; etkin politikaların 
ve SKH uygulamalarının tüm yönetişim 
kademelerinin süreçlere sürekli katılımına önemli 
ölçüde bağlı olduğunun kanıtıdır.

Daha önce de değinildiği üzere, iki ülkedeki 
çok düzeyli yönetişim ve güç paylaşımı, 
karmaşık bir sistem içinde yürümektedir. 
Federal hükümet tepeden inmeci bir yaklaşımla 
planları dayatma yetkisine sahip değilse de, 
bütünleşik çerçevelere ve federal düzeyde 

İklim değişikliğiyle mücadelede 
yerelleştirme, azaltım ve uyum; etkin 
politikaların ve SKH uygulamalarının, tüm 
yönetişim kademelerinin süreçlere sürekli 
katılımına önemli ölçüde bağlı olduğunun 
kanıtıdır.
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koordine edilen çok çeşitli programlar 
kapsamında ihdas edilmiş finansman imkânlarının 
hizalanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut 
sistem, kısıtlayıcı bütçe uygulamaları ve rekabetçi 
hibe başvurularıyla eyaletlere fon tahsis 
etmektedir. Hâlihazırda bu sistemin SKH’ler, Paris 
İklim Anlaşması veya Yeni Kentsel Gündem ile 
hiçbir açık ilişkisi bulunmamaktadır.

Ancak ABD’de, hesaplama bazlı ve çok 
düzeyli fon ve hibe programları; karşılanabilir 
konut yapımı, toplu taşıma, havacılık, demiryolu 
taşımacılığı, enerji, su altyapısı ve diğer önemli 
altyapı sistemlerinin hizmete sunulmasına yönelik 
tahsis edilmektedir. Kanada’da yönetimin üç 
düzeyinin de dâhil olduğu girişimler nadirdir. 
Federal hükümet, kendi gündemini ileri taşımak 
için genelde bakiye yetkilerini ve harcama gücünü 
(hibeler, tahsisler ve katkılar yoluyla) kullanır. Bu 
girişimler çoğunlukla belediye yönetimlerini 
içermemekte; içerdiği durumlarda ise federal 
hükümetin ilk olarak eyaletleri dâhil etme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Eyaletler, belli başlı 
ekonomik, sosyal veya çevresel hedeflere ulaşmak 
için belediyelerle sektörel planlar üzerinde 
çalışma eğilimindedir. 

Yönetim gücünün parçalara ayrılması 
benzer çözümlerin binlerce yerel ve bölgesel 
yönetimlerde ve özel bölgelerde uygulanması 
için ulusal farkındalığın ve aciliyet duygusunun 
arttırılmasının gerektiği anlamına gelmektedir. 
Bununla birlikte, farklı şehir yönetimleri, yerel 
faaliyetlerinde SHK’leri bir çerçeve olarak 
benimsemeye başlamıştır. Bu yönetimler, 
ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan en 
sürdürülebilir olan büyükşehirlerin, küresel 
düzeyde iyi performans gösterecekleri 
görüşündedir. Yalnızca birkaç eyalet SKH’lerle 
hizalama çalışması yapmakta ve çok az sayıda 
şehir, bütüncül devlet yaklaşımı ve federal 
devletin koordinasyonu olmaksızın küresel 
gündemlerin uygulanması ve takibi için gerekli 

personeli, zamanı, uzmanlığı ve veriyi mobilize 
edebilmektedir. 

Bu durumun, mevcut konut durumu ve temel 
hizmet sunumu, su kaynaklarının korunması 
ve yönetilmesi, atık yönetimi politikaları ve 
bölgelerin düşük karbonlu bir geleceğe geçişi 
üzerinde doğrudan sonuçları bulunmaktadır. 
Belediye düzeyinde; hane halkı, iş yerleri ve sanayi 
tarafından üretilen katı atık ve atık su, tüm Kuzey 
Amerika’da büyük bir bölgesel kirleticidir. Yerel 
ve bölgesel yönetimlerin girişimleri, davranışları 
adım adım değiştirse de, bu durum iki ülkede 
üretilen toplam kirliliğin ancak bir kısmına çözüm 
olabilmektedir. Atık yönetimi sahasındaki yerel 
politikalara ve eylemlere verilecek federal destek, 
Çin’in 2018’de duyurduğu ve trans-Pasifik atık 
rotasını durduran “National Sword” (Ulusal Kılıç) 
düzenlemesinden sonra daha acil hale gelmiştir. 
Bu düzenlemeden önce Çin, ABD’nin kâğıt, plastik 
ve diğer geri dönüştürülebilir atıklarının yaklaşık 
%40’ını almaktaydı. Hurda malzemelere yönelik 
yeni ithalat yasağını, atıkların Çin yasağını takiben 
yönlendirildiği ülkeler olan Tayland, Vietnam ve 
Malezya’daki ithalat kısıtlamaları izlemiştir. Dünya 
genelindeki geri dönüştürülmüş malzeme pazarını 
etkileyen bu yeni politikanın, birçok belediyede 
uzun vadeli sonuçları olmuştur. Eyleme ilk 
geçenler olarak bazı yerel ve bölgesel yönetimler, 
bazı ücretler getirerek ve stratejik programlar 
uygulayarak atık ayrıştırma politikalarını ve sıfır atık 
hedeflerini sürdürmüştür.   Ancak hurda malzeme 
ihracatından elde edilen gelirlere bağımlı olan 
bazı yerel yönetimler, yerel politikalarını yeniden 
Değerlendirmek zorunda kalmış ve çoğu durumda 
konutlara yönelik geri dönüşüm programlarını 
tamamen askıya almıştır.

Somut ulusal konut planlarının olmaması ve 
federal yatırımlardaki kesinti, konut arazisinde 
yaşanan yetersizlik sorunuyla da birleşince, 
zayıf bir konut piyasası düzenlemesi meydana 
getirmiş ve bu durum, zorunlu tahliyeler, boş 
daireler, kentsel soylulaştırma ve gelir seviyesi 
temelli ayrımcılık ve tecritle sonuçlanmıştır. Her 
iki hükümetin de yerel yönetimler ve topluluklarla 
birlikte çözüm üretmeyi amaçlayan politikaları 
olmuştur. Bu politikalara örnek olarak; Kanada’nın 
yeni Ulusal Konut Stratejisi (NHS), boş dairelerden 
alınan yeni vergiler (Vancouver) ve boş dairelerin 
yeniden tahsisi (Los Angeles), turizm vergisi ya da 
benzer gelirler yoluyla ev sahiplerine peşinatlarıyla 
ilgili destek verilmesi  (Seattle) ve kiralık amaçlı 
gayrimenkul üretiminin uzun süreli desteklenmesi 
verilebilir.  

Oakland’ta bir çevre eylemi 
(California, ABD) (fotoğraf: 

Rainforest Action Network, bit.
ly/329AiOE).
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SKH yerelleştirilmesine dair Kuzey Amerika’daki mevcut 
eğilimler, bazı yerel ve bölgesel yönetimlerin, Küresel 
Hedefler’i hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütme 
noktasında daha fazla insan kaynağına, bilgiye ve araca 
sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu çalışmalar; 
afetlerin sıklığı ve boyutu, aracı ve küçük şehirlerdeki 
sosyal ve mali sermaye kaybının sonucunda nüfusun artan 
kırılganlığı, konut piyasasındaki kısıtlı düzenleme ve özel, 
motorlu taşıtlara olan bağımlılık gibi karşılaşılan zorluklar 
düşünüldüğünde son derece kısmi sayılabilir Sonuç olarak, 
ilerlemeler muhtemelen bazı coğrafyalarla kısıtlı kalacak 
ve ABD ile Kanada’daki mevcut eşitsizlikler büyüyecektir. 
Artan coğrafi, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklardan 
dolayı, bu iki ülkedeki yasa yapıcılarının bazı SKH’ler 
üzerinde hemfikir olmama riski bulunmaktadır ve bu durum, 
altyapının ve hizmetlerin kalitesinin düşmesi ve dolayısıyla 
daha büyük eşitsizliklerin meydana gelmesi sonucunu 
doğuracaktır. SKH’lere yönelik ilerlemenin daha geniş bir 
alana yayılması için “kimseyi geride bırakmama” yolunda 
çok daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
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Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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Afrika 
dünyadaki metropol 

alanların

%12‘sine 
ev sahipliği yapmaktadır

Asya-Pasifik 
dünyadaki metropol 
alanların

%56‘sına  
ev sahipliği yapmaktadır

08
Metropol
Alanlar

70 GOLD V RAPORU

Latin Amerika ve 
Karayipler   
dünyadaki metropol 
alanların

%13‘üne  
ev sahipliği yapmaktadır

Kuzey Amerika 
dünyadaki metropol 
alanların

%9‘una  
ev sahipliği yapmaktadır

Avrupa  
dünyadaki metropol 
alanların

%10‘una  
ev sahipliği yapmakadır
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Arka Plan

Dünya, hızla bir kent toplumu haline gelmektedir. 
1,8 milyardan fazla insan, bir milyonu aşkın nüfusu 
olan şehirlerde (dünya kentsel nüfusunun %43’ü 
ve dünya nüfusunun %24’ü) yaşarken, 556 milyon 
insan (dünya kentsel nüfusunun %13’ü) 10 milyonu 
aşkın nüfusa sahip 33 büyükşehirde yaşamaktadır. 
Metropol alanlar, UCLG tarafından, fiziki bitişik 
kentsel alanları ve iş gücü piyasa modelleri 
ile nüfusu 1 milyonu aşan kentsel yığılmalar 
olarak tanımlanmaktadır. Büyük şehirler ve 
metropol alanlar dünya ekonomisinde ve küresel 
toplumda önemli bir rol oynamaktadır; ancak 
bu bölgeler, üretilen faydaların eşit bir şekilde 
dağıtılmaması sorunuyla karşı karşıyadır. Ayrıca, 
iklim değişikliğiyle mücadele, dirençli toplumlar 
inşa etme, sosyal içermeyi ve eşitliği teşvik etme 
ve yeni ve daha sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
modelleri geliştirme gibi dünyamızın karşılaştığı 
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin zorluklar da 
metropol alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Metropol alanların karşılaştığı güçlükler 
bölgeden bölgeye değişmektedir. Asya-Pasifik 
bölgesi dünyadaki metropol alanların yarısından 
fazlasına (%56) ev sahipliği yapmaktadır ve bu 
şehirler doğal afetlere karşı en savunmasız yerlerdir. 
Afrika, dünyadaki metropol şehirlerin %12’sine ev 
sahipliği yapmaktadır ve bu şehirlerdeki nüfusun 
%40 ila %58’i gecekondularda yaşamaktadır. 
2050 itibariyle nüfuslarının üçe katlanması 
beklenmektedir ve bu durum, kentsel genişlemeyi 
yönetebilmek için kent planlama sistemlerinde 
reform yapılması ihtiyacını artırmaktadır. Latin 
Amerika ve Karayipler bölgesi, dünya metropol 
şehirlerin %13’üne ev sahipliği yapmaktadır ve 
bölgedeki kentsel nüfusun %46’sı bu bölgede 
yoğunlaşmıştır. Dünyanın en tehlikeli 50 şehrinin 
bu bölgede yer aldığı düşünüldüğünde, güvenlik 
bu noktada önemli bir kaygı unsurudur. Sosyal 
içerme ve sürdürülebilirliğe dair meseleler, 
dünya metropol alanların %10’unun yoğunlaştığı 
Avrupa’daki kentsel alanlar açısından üzerinde 
durulması gereken hususlardır. Son olarak, Kuzey 
Amerika’daki metropoller, dünya metropol 
alanların %9’una ev sahipliği yapmaktadır ve 
kurumsal parçalanma, gelir adaletsizliği ve 
karşılanabilir konutlara erişim sorunu gibi birçok 
sorunla yüz yüzedir.

Bu bölümde, tüm bölgelerde yer alan metropol 
alanların, yenilikçi çözümler yoluyla bahsedilen bu 
sorunlara nasıl eğildiği tartışılmaktadır. SKH’lerin 
yerelleştirilmesi; yerel kamu politikalarının ve 
yerel yönetişimin kalitesini artırmak, sürdürülebilir 
kalkınmaya bütünleşik bir yaklaşım geliştirmek, 
yönetim kademeleri ve bölgeler arasında 
koordinasyonu teşvik etmek ve vatandaşlar 
ile yerel paydaşların (özellikle “kimseyi geride 
bırakma” ilkesi gereği en savunmasız grupların) 
katılımını artırmak için bir araç görevi görebilir. 

Tüm bunların hayata geçirilebilmesi için 
tüm bölgelerde reform yapılması mutlak bir 
gerekliliktir. Devredilen yetkilerin ve bütünleşik 
metropoliten ve çok düzeyli yönetişim sisteminin, 
2030 Gündemi’nin uygulanması doğrultusunda 
etkin bir şekilde çalıştığından emin olmak adına, 
insan kaynağı ile teknik ve mali kaynaklar metropol 
düzeyinde dağıtılmalıdır.

Metropol alanlar, doğalarındaki 
köklü sorunlara çözümler 
üretirken, aynı zamanda SKH’leri 
hayata geçirmektedir.

Küresel anlamda, metropol alanlar, servet, 
istihdam ve verimlilik artışının önemli üreticileridir 
ve çoğu, bulundukları ülkelerin “ana ekonomik 
motorları” olarak adlandırılmaktadır. Bununla 
birlikte, yerel ve bölgesel yönetimlerin, 
kontrolsüz büyüme kaynaklı olumsuz 
dışsallıkları ve finansallaşmanın şehir 
ekonomilerine etkilerini en aza indirgeyecek 
daha kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyo-
ekonomik kalkınmayı teşvik etmesi 
gerekmektedir. Bölgesel tecrit ve toplumsal 
kutuplaşma, işgücü pazarının bölünmesi (vasıflı 
çalışanlar ve güvencesiz işçiler arasında) ve 
çevresel bozulma, metropol şehirlerin karşılaştığı 
olumsuz etkiler arasında sayılabilir.

%24'ü

Dünya nüfusunun 

nüfusu bir milyonu aşan 
kalabalık kentlerde 
yaşamaktadır.
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İklim değişikliğiyle mücadele, metropol 
alanların karşılaştığı en büyük meselelerden 
biridir. Son 20 yıldır, küresel müzakerelerde 
değişimin öncüsü olarak büyük şehirler ve büyük 
şehir ağları öne çıkmaktadır. C40, JCLEI ve UCLG 
tarafından başlatılan ve BM-Habitat, Avrupa 
Komisyonu ve uluslararası paydaşlar tarafından 
desteklenen İklim ve Enerji için Belediye Başkanları 
Sözleşmesi bunun bir örneğidir ve yerel düzeyde 
bazı çarpıcı sonuçlar elde etmiştir. Metropol 
alanlar; sera gazı salınımını düşürmeye yönelik 
temiz ve yenilenebilir enerji kullanımı, bütünleşik 
ve çok araçlı ulaşım sistemleri (ve ayrıca motorsuz 
ulaşım sistemleri), enerji tasarruflu binalar ve 
yeşil alanların oluşturulması gibi çeşitli çözümler 
üretmektedir. Ayrıca su tüketimini daha akıllı hale 
getirmek ve atık yönetimi ile arıtımını geliştirmek 
için önlemler alınmaktadır. Birçok metropol alan, 
kırılganlıklarını ve iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak için direnç stratejileri benimsemiştir.

Döngüsel ekonomi, toplumsal ve iş birlikçi 
ekonomi, “akıllı şehirler”in ortaya çıkışı ve 
verinin bir kamu malına dönüşmesiyle birlikte 
teknolojinin daha fazla kullanılması, inovasyonu 
ve küçük girişimleri destekleyen programlar ve 
gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı faaliyetlerin 
şehrin dokusuna eklemlenmesi gibi ekonomik 
kalkınma politikalarının bir parçası olarak, yeni 
girişimler ortaya çıkmaktadır. Bu girişimler, önemli 
dışsallıklara çeşitli çözümler sunmaktadır. Kentin 
çevresindeki alanlarla bağlantıları güçlendirmek 
ve gıda kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek için 
bazı metropol alanlar, bölgeselleştirilmiş zirai gıda 
sistemlerini teşvik etmektedir.

Sosyal içermenin ve eşitliğin desteklenmesi, 

dünya çapındaki metropol bölgeler için bir diğer 
temel meseledir. Birçok şehir, makul fiyatlı yeterli 
barınma imkanlarına erişimi, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve gençler ile savunmasız grupların 
(göçmenler, engelliler ve yaşlılar gibi) içerilmesini 
ve temel hizmetlere erişimi (su, sanitasyon, atık 
yönetimi, gıda güvenliği vb.)  desteklemektedir. 
Karşılanabilir ve yeterli konutlara erişimi temin 
etmek, metropol alanların çözmesi gereken 
en önemli sorunlardan biridir. Nitekim BM’nin 
Temmuz 2018 tarihinde yayınladığı “Yeterli 
Barınma İmkânları için Şehirler” küresel 
çağrısı kapsamındaki taahhütlerinde de bu 
görünmektedir. Bu durum hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde mevcut bir sorundur 
ve özellikle “Küresel Güney”deki nüfusu giderek 
artan kayıt dışı yerleşimlerin iyileştirilmesi 
ihtiyacını göstermektedir. Göç meselesi, birçok 
şehri dayanışma politikalarını (ör. Akdeniz’deki 
krize çözüm bulmak) ve bağlayıcılığı olmayan 
bazı anlaşmaları (ör. Marakeş Belediye Başkanları 
Deklarasyonu) desteklemek amacıyla “dayanışma 
şehirleri” ya da “sığınak şehirleri’ gibi özel 
girişimlerde bulunmaya zorlamıştır ve bu girişimler 
bazen ulusal politikalarla ters düşebilmektedir.

2030 Gündemi ve diğer küresel 
gündemler, metropol düzeyindeki 
politika oluşturma süreçlerini 
geliştirme imkânı sunmaktadır. 

Genel olarak, büyük şehirler -dolayısıyla 
metropol alanlar- dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki SKH uygulamalarında en aktif 
unsur olduklarını kanıtlamışlardır; hatta bazen 
ulusal hükümetlerin de önüne geçmişlerdir. 

Büyük Paris metropol böl-
gesindeki Grigny şehrinde 

düzenlenen 2. Duvar Sanatı 
Festivali’ndeki bir duvar resmi 

(fotoğraf: © Amanda Fléty
Martínez)
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Buenos Aires, Barselona, Berlin, Kopenhag, 
Durban, Los Angeles, Madrid, Mexico City, 
Medellin, New York, Quito, Paris, Shenzhen ve 
Seul; 2030 Gündemi’nin hayata geçirilmesine 
yönelik taahhütte bulunan öncü metropoller 
olmuşlardır. Bu doğrultuda; SKH’lerin 
uygulanması için kalkınma gündemlerini ve kamu 
politikalarını hizalamış, koordineli uygulamaları 
kolaylaştıracak yapısal düzenlemeler 
gerçekleştirmiş, SKH’lerin uygulanmasında 
vatandaşların ve büyük şehirlerdeki diğer 
paydaşların katılımını sağlamış ve deneyim 
paylaşımını teşvik etmişlerdir.

SKH uygulama süreçlerinde metropollerin 
attığı ilk adım, genellikle kendi yapılarını 
ve yerel paydaşları harekete geçirmek 
olmuştur. Birçok şehir, sürdürülebilir 
kalkınma yaklaşımlarına rehberlik etmesi için, 
siyasi ve teknik düzeyde özel mekanizmalar 
oluşturmuştur. Aynı zamanda, savunmasız 
gruplara (ör. Buenos Aires’teki genç nüfus) 
odaklanan yeni girişimleri teşvik etmekte ve eş 
sorumluluğu, kamu politikalarında meşruiyeti, 
yeni bilginin, yaratıcılığın, kaynakların ve 
teknolojilerin oluşturulmasını teşvik eden 
yönetişim mekanizmalarını ve iş birliklerini 
benimsemektedir. Bu süreç, iş dünyasını (ör. 
Quito’daki Sürdürülebilirlik Haftası) ve bilgi-
temelli kurumları (ör. Los Angeles Belediye 
Meclisi’nin Occidental College’la iş birliği) 
da içermektedir. Bununla birlikte, büyükşehir 
yönetişimindeki açıklar, ana belediyenin idari 
sınırlarını aşan kapsayıcı ve sürdürülebilir 
süreçlerin oluşturulmasının önünde engel 
oluşturabilir.

Habitat II, Taraflar Konferansı (COP), HLPF gibi 
siyasi diyalog imkânı sunan küresel platformlar, 
bilgi alışverişinde ve değişim taleplerinin 
sesini duyurmada oldukça faydalı olmuştur. 
Ağlar ve birlikler de, şehirlerarası iş birlikleri ve 
ortaklıklarla, bu süreçte önemli bir rol oynamıştır 
(ör. Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı 
[SDSN] ve LSE Cities gibi).

Kamu politikalarını 2030 Gündemi’yle 
hizalamak için büyükşehirlerin benimsediği üç 
farklı yaklaşım bulunmaktadır. Daha sınırlandırıcı 
nitelikte olan ilk yaklaşım, şehirleri yalnızca ulusal 
politikaların uygulayıcısı olarak görmektedir. 
Bu süreç; bütüncül bir yaklaşımdan, paydaş 
katılımından ve şeffaflıktan uzaktır (ör. Kahire). 
İkinci yaklaşımda, şehirler, politikalarının 
SKH’lerle hizalanması için gerekli süreci 
başlatırlar; ancak bu politikaların yönetilmesi ve 
uygulanması için gereken reformlar -seçimler 
sonucunda yerel yönetimlerin değişmesi gibi 
sebepler dolayısıyla- yapılamamaktadır (ör. 
Madrid). Üçüncü yaklaşımda ise şehirler; yeni, 
bütüncül ve katılımcı sürdürülebilir kalkınma 
planlarını ya özel olarak SKH’lere referans 
vererek (ör. eThekwini-Durban) ya da vermeyerek 

(ör. Berlin) kabul etmiştir. Bu yaklaşım, hesap 
verebilirliği teşvik etmekte (ör. New York) ve bu 
konuda uzmanlaşmış kuruluşlarla (ör. SDSN ve 
Şehir Verileri Dünya Konseyi [WCCD]) iş birliği 
yaparak izleme/değerlendirme süreci için veri 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, resmi SKH 
göstergelerini metropollerin gerçeği haline 
dönüştürmek, hâlâ temel bir zorluk olarak 
önümüzde durmaktadır.

Kurumsal parçalanma ve metropol 
yönetişiminin artan karmaşıklığı, 
yerel ve bölgesel yönetimleri 
sürdürülebilir kentsel gündemleri 
uygulamaktan alıkoymaktadır.  
Metropollerin kurumsal yapısı, SKH’lerin 
uygulanmasına yardımcı olabileceği gibi engel 
de teşkil edebilir. Yeterli metropol yönetişim 
düzenlemeleri, SKH’lerin uygulanması için gerekli 
olan bütüncül sürdürülebilir kalkınma vizyonunun 
oluşturulmasına katkı sağlasa da kentsel metropol 
alanlarının -mega şehirler, kentsel bölgeler ve 
koridorlar- karmaşık yapısı ve küresel gündemlerin 
ortaya koyduğu zorluklar; tüm kentsel alanlara 
yönelik daha iyi çözümlerin üretilmesi ve kurumsal, 
toplumsal ve mekânsal parçalanmanın önüne 
geçilmesi için metropol yönetişim sisteminin 
yeniden düşünülmesini gerektirmektedir. Bu 
durum, kurumsal parçalanma ve çok düzeyli 
yönetişim sistemi ve finansman mekanizmaları gibi 
önemli ve çoğunlukla birbiriyle bağlantılı zorluklar 
ortaya çıkarmaktadır.

SKH bağlantılı süreçleri yürüten farklı 
kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, SKH 
uygulamalarını açık biçimde etkilemektedir.  
Los Angeles, Manila, Bangkok ve Sao Paulo 
gibi şehirlerde bu durum tecrübe edilmektedir.   
Nitekim yerel yönetimin çok katmanlı yapısının 
karmaşıklığı ve kaynaklara yönelik aralarındaki 
rekabet, büyük şehirlerde rekabetçi, elverişli bir 
ortamın yaratılmasını oldukça zorlaştırmaktadır. 
Geçtiğimiz yıllarda birçok ülke, şehirlerde 
parçalanmayı azaltmak ve yerel yönetimlerin 
yönetişimde oynadığı rolü pekiştirmek gibi 
önemli problem alanlarına yanıt vermiştir; ancak  

Kentsel metropol alanların karmaşık 
yapısı ve küresel gündemlerin ortaya 
koyduğu zorluklar; tüm kentsel alanlara 
yönelik daha iyi çözümlerin üretilmesi 
ve kurumsal, toplumsal ve mekânsal 
parçalanmanın önüne geçilmesi için 
metropol yönetişim sisteminin yeniden 
düşünülmesini gerektirmektedir.
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bu yanıtlar farklı sonuçlar doğurmuştur (Kanada, 
Kolombiya, Fransa, Güney Afrika ve Yeni Zelanda 
örnek olarak verilebilir). Daha kapsamlı bir politika 
tutarlılığına ve entegrasyonuna olan ihtiyaç, 
metropol alanlar açısından bir zorluk teşkil 
etmektedir. Daha kapsamlı bir politika tutarlılığının 
elde edilebilmesi için yönetimin farklı kademeleri 
arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve böylelikle 
SKH’lerle hizalanan politikaların etkinliğinin temin 
edilmesi gerekmektedir. 

Çok katmanlı yönetişim desantralizasyon 
süreciyle bağlantılıdır ve Jakarta ya da Lagos 
gibi karmaşık yapılı mega kentlerde çok katmanlı 
yönetişimin sağlanması güçtür. Yerel özerkliğin 
derecesi, zorluklara yanıt verme ve SKH’leri 
uygulama kapasitesini de etkilemektedir.  Kuzey 
Avrupa ülkelerindeki belediyeler geniş mali 
özerkliğe sahipken ve sağlık, eğitim ve çevre 
alanlarında faaliyet gösterebiliyorken; Afrika, Asya 
ve Latin Amerika’daki çoğu yerel yönetim gerekli 
yetkilerden, mali ve teknik kaynaklardan ve insan 
kaynağından yoksundur. Bunun doğal bir sonucu 
olarak, ulusal ve bölgesel politikalara bağımlı 
haldedir. Bu kurumsal zayıflıklar, yerel yönetimlerin 
etki alanlarını sınırlandırmaktadır; yeni alternatifler 
üretme, kendi kaynaklarını mobilize etme ve büyük 
zorlukları aşma noktasında güçlük yaşamaktadırlar.   
Metropol yönetişimine yönelik çok merkezli 
ve bütünleşik yaklaşımların desteklenmesi için 
çapraz koordinasyona ve kaynak dağılımına dair 
yeni ve geliştirilmiş yönetişim düzenlemeleri 
ve yapıları gerekmektedir. Bu bölümde, aynı 
zamanda, bölgesel eşitsizlikleri azaltmak 
amacıyla, metropollerin periferisinde yer alan 
şehirlerin ve bölgelerin önemini ve farklılığını 
yansıtacak yönetişim düzenlemelerine olan acil 
ihtiyacın altı çizilmektedir.

Metropol yönetimlerin mevcudiyeti, iki 
sebepten dolayı daha iyi SKH uygulamalarının 
tek başına garantisi değildi. Birinci sebep, çoğu 
durumda metropol yönetimlerin dolaylı yoldan 
seçilmesi ya da atanmasıdır ki bu da siyasi liderliği 
zayıf hale getirmektedir; ikincisi ise tüm metropol 
alanları kapsayacak geniş yetkilerinin olmamasıdır. 
Nitekim Londra, Barselona, Paris ve Montreal 
dâhil olmak üzere dünyadaki çoğu metropol 
yönetimin, geniş ve yasal olarak bağlayıcı yetkilere 
ve tam finansmana sahip olma anlamında kısıtlı 
yetkileri bulunmaktadır. 2015 Ekim’inde kabul 
edilen Montreal Metropol Alanları  Deklarasyonu 
metropollerin merkezi hükümetler nezdinde daha 
geniş siyasi tanınma kazanması ve metropollerin 
sorunlarına çözüm getirmek ve hesap verebilirlik 
ile vatandaş katılımını arttırmak için metropollere 
daha fazla yetki ve mali araç sağlanması çağrısında 
bulunmaktadır. Merkezi hükümetlerin, yetkileri tek 
bir havuzda toplayıp bunları SKH’lerin uygulanması 
doğrultusunda şehirler arasında paylaştırma 
konusundaki isteksizliği, Deklarasyon’un üzerinde 
durduğu bir diğer sorunudur.

Özetle, bu bölümde, adil ve sürdürülebilir 

bir metropol yönetişim sisteminin takip etmesi 
gereken bazı temel prensipler öne sürülmektedir.  
Bu prensipler; vatandaşlara karşı sorumlu, 
seçilmiş metropol yönetimlere sahip olan 
güçlendirilmiş yerel yönetimlerin mevcudiyeti, 
farklı yönetim kademeleri arasında ve yerel 
yönetimlerin kendi içerisinde sınırları iyi çizilmiş rol 
ve yetki paylaşımının olduğu yerindenlik ilkesinin 
mevcudiyeti ve yerel yönetimler arası iş birliğini 
teşvik etmek için yeterli kaynakların ve mali 
araçların mevcudiyetidir. 

Metropollerin kimliği ve 
karşılaştıkları güçlükler, Gönüllü 
Ulusal Değerlendirme Raporları’nda 
daha iyi yansıtılmalıdır.

2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında BM üye 
devletleri tarafından BM Üst Düzey Siyasi 
Forumu’na sunulan Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları (VNR) incelendiğinde, ülkelerin ulusal 
başarıları belirtilirken metropoller göz ardı 
edilmektedir. Ulusal hükümetler, 2030 Gündemi’ni 
gerçekleştirmede yerel ve bölgesel yönetimlerin 
rolünü her geçen gün daha fazla kabul ediyor olsa 
da yalnızca birkaçı metropollere odaklanmaktadır. 
Bu eksiklik, 2030 Gündemi’nde bahsedilen 
çoğu problemin metropollerde mevcut 
olduğu ve metropollerde çözülmesi gerektiği 
düşünüldüğünde daha da kaygı verici olmaktadır. 
Metropollerin yöneticileri, VNR’lerin 
hazırlanma süreci başta olmak üzere küresel 
sahnede yer almak için çabalarını arttırmalı ve 
Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları (VLR) 
geliştirerek seslerini duyurmalıdır.

Meksika’nın 2018 VNR raporunun kabul ettiği 
üzere, metropol yönetime sahip olsun ya da olmasın 
metropoller, nüfusun yoğunlaştığı merkezler 
olarak “ulusal kazanımları etkileme potansiyeline 
sahiptir.” Polonya’nın 2018 VNR raporu, SKH’lerin 
uygulanmasına yönelik çok katmanlı yönetişim 
sisteminde metropollerin varlığını vurgulamaktadır. 
Bununla birlikte, bu tür bir stratejik düşünme biçimi, 
genel geçer bir durum olmaktan ziyade istisnadır. 
Genel olarak, metropollere dair meseleler, 2030 
Gündemi’ni hayata geçirmede ulusal hükümet 
tarafından öne çıkarılmamaktadır. Benimsenen 
yaklaşım sektörel kalmaktadır ve belirli alanlardaki 
iyi uygulama örnekleri (ör. 2018 Yunanistan 
VNR raporu) ile küçük ölçekli yerel yönetimlerin 
başarılarını vurgulama eğilimindedir. Diğer VNR 
raporları, ulusal kentsel politikaları ve şehir içindeki 
yönetim planlarını da dâhil ederek, metropollerin 
karşılaştığı zorlukları yukarıdan aşağı bir yaklaşımla 
sunmaktadırlar (ör. 2018 Suudi Arabistan VNR 
raporu). Metropollerin ve karşılaştıkları sorunlar 
ile çözümlerin gelecek VNR raporlarında 
doğru biçimde yer alması için farklı yönetim 
kademelerinin daha fazla görünür olması ve 
bu yönetim kademeleri arasında müşterek 
çalışmaların yürütülmesi bir zorunluluktur. 
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Bu bölümde, birçok metropolün, 2030 Gündemi’ni ve 
ilgili gündemleri kalkınma stratejilerine, planlarına ve 
politikalarına entegre etmede en aktif aktörlerden biri 
olduğunun altı çizilmektedir. Bütünleşik yaklaşımlarla, 
farklı yönetim kademeleri arasında yeterli koordinasyonun 
sağlandığı ve vatandaşlar ile metropoldeki paydaşların 
sürece dâhil olduğu bir metropol düzeyinde politika 
geliştirme sürecinin yürütülmesi, 2030 Gündemi’nin etkili 
bir şekilde uygulanması açısından hayatidir. Metropol 
alanların sunduğu yenilik ve çözümlerden faydalanmak 
çok önemlidir; çünkü bu, kamu politikalarının geliştirilmesi 
ve bilgi paylaşımı için bir köprü vazifesi görmektedir. 
Bununla birlikte, metropollere yönelik nitelikli kamu 
politikalarının geliştirilmesini teşvik etmek için hâlâ 
yapılması gereken çok iş bulunmaktadır; bu işler arasında 
elverişli yasal ve kurumsal ortamların (desantralizasyonun 
geliştirilmesi ve geleneksel mali modeller üzerine yeniden 
düşünülmesi gibi), yeni çok düzeyli ve çok paydaşlı 
yönetişim mekanizmalarının ve sürdürülebilir yatırımlar 
için finansmanın oluşturulması sayılabilir.

75GOLD V RAPORU ——  METROPOL ALANLAR

Sonuçlar
ve ileriye dönük adımlar
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Olasılıklar sınırsızdır. 
Yerelleştirilmiş kalkınma 
stratejileri, yerel gerçeklikler 
doğrultusunda küresel 
sürdürülebilirlik modelini 
dönüştürmektedir.

2017 yılında Barselona’da Retreat and 
Campus kapsamında gerçekleştirilen UCLG 

Learning etkinliğindeki bir grup çalışması 
(fotoğraf: UCLG-CGLU/Mark Schardan,  

bit.ly/2oqhSu3).
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2030 Gündemi; yoksulluğun sona erdirilmesi, 
refahın arttırılması, eşitsizliklerin azaltılması, 
barışın teşvik edilmesi, çevresel zararların 
engellenmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için 
Küresel İşbirliği’nin güçlendirilmesi çağrısında 
bulunmaktadır. Bu gündemin 2015 ve 2016 
Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi, Addis 
Ababa Kalkınma Finansmanı Hakkında Eylem 
Gündemi, Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 
ve Yeni Kentsel Gündem ile beraber kabulü, 
çok taraflı iş birliklerinin, daha kapsayıcı ve 
çevreye daha duyarlı kalkınma modellerinin 
müjdecisi olabileceğine dair umutları temsil 
etmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimler, 
bu gündemlerin gerçekleşmesine yönelik 
kararlılıklarını, belirtilen ilkeleri benimseyip 
aktif biçimde uygulayarak göstermişlerdir.

Değerlendirme süreci olarak belirlenen 
dört yıllık ilk periyodun sonunda, ilk küresel 
değerlendirmeler ortaya çıkmaya ve karışık 
sonuçlar vermeye başlamıştır. Dünya ekonomisi 
küresel çapta tekrar yavaşlarken, çok taraflı 
kalkınma yaklaşımları ulusal politikaların 
kutuplaşması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Artan 
ekonomik eşitsizlikler ve küresel gerilimler, 
insanların geleceğe dair kaygılarını ve siyasi 
sistemlere ve kurumlara olan güvensizliğini 
arttırmaktadır ve bu süreçte, çok sayıdaki askeri 
çatışmalar ve doğal krizler, insanları büyük 
gruplar halinde göçe zorlamaktadır.

Sonuçlar; raporun küresel gündemlerin 
uygulanmasındaki ilerlemeye ilişkin ana 
bulgularının bir özetiyle başlayacaktır. 
Küresel eğilimlerin SKH uygulamalarını nasıl 
dönüştürdüğüne dair bir analizin ardından, 
Birinci Bölüm, kentsel ve bölgesel yönetimin 
ve dolayısıyla SKH’lere ulaşmada yerel ve 

bölgesel yönetimlerin rolünün öneminin 
arttığı sonucuna varmaktadır. Küresel 
gündemlerin yerelleştirilmesinde kat edilen 
mesafenin genel bir özeti, İkinci Bölüm’de yer 
almaktadır. Bu bölümde, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin bölgeselleştirilmiş politikalarının 
(hizalama çalışmaları, kamu mallarına evrensel 
erişimin korunması, SKH’lerin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi için yerel verilerin 
toplanması vb.)  SKH’lere ulaşmada temel 
adımlar olduğuna dikkat çekilmektedir. 
Üçüncü Bölüm; desantralizasyonu, çok düzeyli 
yönetim mekanizmalarını, sürdürülebilir 
kalkınma modellerine geçişe yönelik mevcut 
finansal araçları birlikte inceleyen öncü bir 
küresel yaklaşımla, SKH’lerin yerelleştirilmesi 
doğrultusunda kurumsal çevrelerde yaşanan 
dönüşümü analiz etmektedir. Üçüncü Bölüm, 
aynı zamanda, SKH’lerin hayata geçirilebilmesi 
için kurumsal çevrelerin politika tutarlılığını 
ve yerel eylemlere elverişli zemini sağlamak 
üzere çok düzeyli koordinasyonu geliştirmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda 
farklı bağlamlarda bunun nasıl yapılacağına 
dair bir tartışma da başlatmaktadır. Son olarak, 
Dördüncü Bölüm, SKH’lerin uygulanmasına 
yönelik yerel eylemleri hızlandıracak bir yerel ve 
bölgesel yönetim yol haritasının geliştirilmesi 
için bazı politika tavsiyelerinde sunmaktadır. 

78  GOLD V RAPORU

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   78TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   78 3.02.2021   12:51:513.02.2021   12:51:51



79

1. 2030 Gündemi’nin 
uygulanmasını etkileyen 
küresel eğilimler

1.1 Yetersiz ilerleme: 
bazı uyarı ışıkları

BM Genel Sekreteri'nin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri hakkında Üst Düzey Siyasi Forumu’na 
(HLPF) sunduğu rapor, “ilerlemenin kaydedildiğini 
ve SKH uygulamalarında bazı olumlu eğilimlerin 
aşikâr olduğunu” ancak “küresel tepkinin yeterli 
seviyede olmadığını”1 vurgulamaktadır. Aşırı 
yoksulluk, çocuk ölüm oranları ve hastalık vakaları 
düşmeye devam etmekte ve bazı toplumsal 
cinsiyet eşitliği hedeflerinde, elektriğe erişimde, 
emek verimliliğinde ve istihdamda bazı ilerlemeler 
kat edilmektedir. Ayrıca, gecekondularda 
yaşayan kentsel nüfus oranı düşmekte, deniz 
koruma alanları genişlemekte ve bazı uygulama 
araçlarında hızlı bir ilerleme görülmektedir. 

Sonuç olarak, ulusal hükümetler, SKH’lerin hayata 
geçirilmesinde üst düzey kararlılık göstermektedirler: 
2016’dan bu yana, 142 ülke VNR raporlarını 
sunmuştur. Bu, dünya nüfusunun %86’sına tekabül 
etmektedir. Çoğu ülke, 2030 Gündemi’ni ve SKH’leri 
kendi ulusal kalkınma planlarına veya stratejilerine 
eklemlemiş veya ayrı yol haritaları oluşturmuştur. 
Neredeyse tüm ülkeler, daha uyumlu bir uygulama 
sürecini temin için yönetimin üst kademelerinde 
koordinasyon mekanizmaları oluşturmuştur. Pek 
çok ülke, sektörel politikaların arasındaki bağlantıları 
desteklemek için kurumsal çerçevelerini uyumlu hale 
getirmekte ve sivil toplum, iş dünyası, akademi ve 
toplumsal paydaşları sürece dâhil etmektedir.

Ancak 2030 Gündemi’nin uygulanmasında 
kat edilen ilerlemeye dair BM’nin ve uluslararası 
kuruluşların değerlendirmeleri karamsar kalmaya 
devam etmektedir. BM Genel Sekreteri’nin raporu, 
mevcut aşamada, birçok hedefe ulaşılamayacağının 
altını çizmektedir. Örneğin, aşırı yoksulluğun 2030 
yılında %6 oranında olacağı tahmin edilmektedir ki bu 
durum, aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasına dair 
küresel hedefin başarısızlığı anlamına gelmektedir. 

Aynı zamanda, açlık oranı, arka arkaya üçüncü 
yılında giderek yükselmektedir. Afrika’da “yoksulluk 
sınırının üstüne çıkan insan sayısından daha fazlası 
bu sınırın altına düşmektedir”.2 Aynı zamanda, 
ekosistemleri ölçen göstergelerin çoğunda sert bir 
düşüş gözlenmekte ve biyoçeşitlilik tehlike arz eden 
bir oranda kaybedilmektedir. Ekonomik büyüme, 
ülkelerin kendi içinde ve ülkeler arasında eşitsizlikleri 
arttırmaktadır. Kayıtlı ekonomi, kayıt dışı sektörü 
ve yüksek genç işsizliğini içine alabilecek durumda 
değildir. İnsanlığın yarısı –kadınlar ve kızlar– evde 
ve işte şiddete, adaletsiz toplumsal normlara ve 
eşitliğe aykırı muameleye maruz kalmaya devam 
etmektedir. Dahası, mevcut sürdürülebilir kalkınma 
finansmanı, SKH’leri hayata geçirebilmek için gerekli 
olan seviyenin altındadır. Diğer uygulama araçları 
henüz yaygınlaşmamıştır ve ayrıca, kurumlar, bu 
birbiriyle bağlantılı, uluslararası sorunlara yeterli 
cevabı verebilecek kadar güçlü değildir. 

Diğer raporlar da benzer ve hatta daha karamsar 
sonuçlara ulaşmıştır.3 Bazı kuruluşlar ve sosyal 
hareketler, BM’ye sunulan VNR raporlarında aşikâr 
olan “söylem ve eylem arasındaki artan farka” dikkat 
çekmişlerdir.4

Taahhütler ve eylemler arasındaki uçurumlar, 
Paris İklim Sözleşmesi ve Yeni Kentsel Gündem baz 
alındığında da kayda değerdir.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(UNFCC) kapsamındaki Ulusal Katkı Beyanları, 190 
taraf ülke (UNFCC’nin %97’si) nezdinde, ilk aşama 
olan 2015-2020 dönemi için kabul edilmiştir. Bu 
beyanlar analiz edildiğinde görülmektedir ki Paris 
İklim Sözleşmesi’nde yer alan küresel sıcaklığın 
2ºC’ın altına düşürülmesi hedefine, ülkeler bir 
sonraki aşama (2020) için daha kayda değer 
taahhütlerde bulunmadıkça ulaşılamayacaktır.5 
Ancak, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, aynı 

1.  Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne Doğru”, 
2–3.

2. UNECA, “ Afrika 2019 
Ekonomik Raporu: Afrika’daki 
Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Fonlanması için Maliye Politikası”, 
2019.    

3. Sürdürülebilir Kalkınma Ağı 
Çözümleri, “Dört Yıllık Küresel 
Sürdürülebilir Kalkınma Raporu”, 
2019; UNEP, “Küresel Çevre 
Görünümü-GEO 6”, 2019. 

4. Birleşmiş Milletler, “ 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Raporu”. Thalif Deen, BM 
Kalkınma Hedefleri’ne Ulaşılması 
Büyük Ölçüde Zor, Erişim 
Adresi:http://www.ipsnews.
net/2019/06/uns-geliştirme-gol

5. UNFCC, “Synthesis Report 
on the Aggregate Effect of the 
Intended Nationally Determined 
Contributions,” 2015; IPCC, 
“Global Warming of 1.5°C,” 
2018, 357–58; Birleşmiş Milletler, 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Raporu”. Şimdilik, 30 ülke ve 
AB ülkeleri arasında yalnızca 7 
ülke Paris Anlaşması ile uyumlu 
bir gidişat benimsemiştir. bkz. 
Climate Action Tracker: https://
climateactiontracker.org.
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80 GOLD V RAPORU

zamanda, sürdürülebilir kalkınma yolları, yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin azaltılmasıyla da 
yakından ilgilidir.6

Ulusal Kentsel Gündem’in ulusal düzeyde 
uygulanması daha da yavaş ilerlemektedir. 92 
ülke, hâlihazırda bir tür ulusal kent politikası 
uygulamaktadır; ancak bunlardan yalnız 13’ü 
izleme ve değerlendirme aşamasına ulaşmıştır.7 
Bölgesel seviyede ise AB Üye Devletleri, 2016 
yılında, SKH’leri ve Yeni Kentsel Gündem’i Avrupa 
bağlamına yerleştiren Amsterdam Paktı’nı kabul 
etmiştir. Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ülkeleri 
Ekonomik Komisyonu (UNECLAC); Bakanlar 
Forumu ile Konut ve Kentsel Kalkınma Sektörü Üst 
Düzey Makamları (MINURVI) ve BM-HABITAT iş 
birliğinde, Yeni Kentsel Gündem'in uygulanması için 
Bölgesel Eylem Planı’nı kabul etmiş ve Yeni Kentsel 
Gündem’in takibinin ve izlenmesinin kolaylaştırılması 

için bir bölgesel platform oluşturmuştur. Afrika 
ülkeleri, Ulusal Kentsel Gündem’i uygulamak için 
uyumlu bölgesel bir çerçevenin oluşturulmasına 
yönelik çaba sarf etmektedir. Ancak çoğu ülkede, 
ulusal katkı beyanları ve ulusal kentsel politikalar, 
çoğunlukla SKH’lerden kopuk kalmaktadır.

Bu kısa girişte gösterildiği üzere, genel kabul şu 
şekildedir: 2015 taahhütleri tarafından öngörülen 
yeni sürdürülebilirlik paradigmasına doğru geçiş, 
gerekli hızda ve ölçekte gerçekleşmemekte ve 
hatta bazı bölgelerde ise gerileme mevcuttur. 
BM Genel Sekreteri tarafından belirtildiği 
gibi, eğer dünya, geleceğimizi korumak için 
gereken dönüşümleri gerçekleştirecekse, 
küresel gündemlerin uygulanmasına yönelik 
hedef ve çabaların arttırılması ve hızlandırılması 
gerekmektedir. 

Şubat 2017'de, Doğu 
Cakarta'daki Sunte Nehri'nin 

taşmasıyla birlikte şehri 150 
cm yüksekliğe kadar kaplayan 

seller (fotoğraf: Kompas/
Hendra A Setyawan, bit.

ly/31V7pFI).

6. IPCC, “IPCC 2018 Özel Raporu: 
Yönetici Özeti.”

7. Birleşmiş Milletler, 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Raporu”, 14; BM-Habitat ve 
OECD, “Global State of National 

Urban Policy.
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1.2 Büyük küresel dönüşümler 
karşısında yerel ve bölgesel 
yönetimlerin yeni rolleri

Dünya, küresel gündemlerin hayata geçirilme 
sürecini zayıflatan, toplumlarımızın yapısını, 
ekonomik ve yönetişim modellerini değiştiren, 
kurum ve aktörlerin rollerini ve kapasitelerini 
etkileyen büyük dönüşümler yaşamaktadır. BM 
Genel Sekreteri; bu yönde gerçekleşen beş 
dönüşümün veya “mega trendin” kentleşme, 
demografik değişim, iklim değişikliği, uzayan 
krizler ve sınır teknolojileri olduğunu ifade 
etmektedir.8 

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara ulaşması 
ve bu nüfusun %70'inin kentsel alanlarda yaşaması 
beklenmektedir. Bu tür bir demografik değişimin 
ve kentleşme oranlarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, “en hızlı kentleşmenin gerçekleşmesi 
beklenen düşük gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde, 
kentsel büyümenin başarılı bir şekilde yönetilmesine 
bağlı olacaktır”.9 Nitekim Hindistan, Çin ve Nijerya, 
2018-2050 yılları arasında dünyanın kentsel nüfus 
artışının %35'ini oluşturacaktır.10 Aynı zamanda, 
nüfus artışının %55'i, 2050 yılına kadar kentsel 
nüfusunun üç kat artacağı tahmin edilen Afrika'da 
yoğunlaşacaktır. Kıta ayrıca, en yüksek genç nüfus 
oranına sahip olacaktır. Buna karşın, Afrika dışındaki 
tüm bölgelerde, nüfusun dörtte birini veya daha 
fazlasını 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturacaktır. Bu 
demografik değişikliklerin kentleşme modelleri 
üzerinde büyük etkisi olacaktır. Günümüzde, kent 
sakinlerinin beşte üçü (%57), bir milyondan az nüfusu 
olan şehirlerde yaşarken, 2035 yılına gelindiğinde bu 
oran beşte iki buçuğa (%53) ulaşacaktır. Dünyadaki 
megakent sayısı (10 milyondan fazla nüfusu olan 
şehirler), 33'ten 48'e yükselecek ve bu kentler, dünya 
kentsel nüfusunun %16'sına ev sahipliği yapacaktır.  
Bu mega kentlerin 43’ü Küresel Güney'de, 32'si 
ise Asya'da yer alacaktır.11 Bununla birlikte, sadece 
mega kentler ve metropol alanlar değil, nüfusu 
500.000 ile bir milyon arasında değişen aracı şehirler 
de hızla büyümektedir. Dünya üzerinde 8.900'den 
fazla aracı şehir bulunmakta ve bu şehirler, dünya 
kentsel nüfusunun yaklaşık %36'sına ev sahipliği 
yapmaktadır. Bunların birçoğu, kentleşme ve 
büyüme yönetimine ilişkin önemli sorunlarla karşı 
karşıyadır.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 
2018 özel raporunda vurgulandığı gibi, küresel 
ısınmanın 1,5ºC'yi aşması durumunda dünya, iklim 
ile ilgili risklerin büyüklüğünün küresel ısınmanın 
oranına, ulaştığı tepe noktasına ve süresine bağlı 
olacağı belirsiz bir senaryoya doğru sürüklenecektir. 
İklim değişikliğini 1,5ºC ile sınırlama taahhüdü ile 
tutarlı kalkınma yollarına ulaşılması için, enerjinin, 
arazilerin ve ekosistemlerin, kentsel altyapının ve 
endüstriyel sistemlerin yönetimine ilişkin dönüştürücü 
ve sistemik değişime olanak tanıyan elverişli koşullar 
oluşturulmalıdır. Yerleşik kentleşme modelleri, fazlasıyla 
fosil yakıtlara bağımlıdır ve küresel üretim ve tüketim 
döngülerinin karmaşık yapısı, sera gazı emisyonlarının, 
küresel sera gazı emisyonlarının ve enerji tüketiminin 
üçte ikisinden sorumlu olan ve iklim değişikliğinin 
en ciddi etkilerine giderek daha da fazla maruz kalan 
kentlerde yoğunlaştığı anlamına gelmektedir.  Doğal 
afetlerin sayısı ve etkisi son on yılda artmıştır ve giderek 
kentsel bir yapıya bürünmektedir.12 Kentsel toplumları 
karbonsuzlaştırmak üzere iklim değişikliğine uyum ve 
iklim değişikliğini azaltma çalışmaları tasarlanmadığı 
sürece, sıcak hava dalgaları, kara ve kıyı taşkınları, yeni 
hastalık taşıyıcıları, hava kirliliği ve su kıtlığı birleşerek 
büyük ölçüde kentleri etkilemeye devam edecektir. 
Alçak kıyı bölgelerinde bulunan birçok şehir (800 
milyondan fazla nüfusun yaşadığı tahmin edilen 570 
şehir), deniz seviyesindeki yükselmenin etkilerine ve 
yer altı sularına tuzlu suyun karışması, sel oluşumu ve 
altyapı hasarları gibi ekolojik sistemlerin bozulmasıyla 
ilgili diğer risklere maruz kalacaktır. 

Buna ek olarak, dünyanın birçok yerinde artan silahlı 
çatışmalar, SKH'lerin hayata geçirilmesi açısından 
büyük zorluk teşkil etmektedir. 836 milyon insanın, 
kırılgan veya çatışmalara maruz kalan bağlamlarda ve 
aşırı yoksulluk içinde yaşadıkları tahmin edilmektedir. 
Buna ek olarak, çatışmalar veya iklim değişikliğine 
bağlı felaketler sonucunda dünya üzerinde yerinden 

Enerjinin, arazilerin ve ekosistemlerin, 
kentsel altyapının ve endüstrilerin daha 
iyi yönetilmesi için sistemik değişiklikler 
gereklidir.

GOLD V RAPORU —— SONUÇLAR

8.  Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, “Ekonomik, Sosyal 
ve Çevresel Alanlardaki 
Mevcut Eğilimlerin Uzun 
Vadede Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin Gerçekleştirilmesi 
Üzerindeki Etkisi.”

9. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, 7.

10. UNDESA, “Dünya 
Kentleşme Tahminleri 2018 
Revizyonu”

11. UNDESA.

12. IPCC, “IPCC Özel Raporu 
2018: Politika Yapıcılara Yönelik 
Özet.

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   81TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   81 3.02.2021   12:51:513.02.2021   12:51:51



82 GOLD V RAPORU

edilmiş insan sayısı, 2017 yılının sonunda 65 milyonun 
üzerine çıkmıştır; bu sayı, 20 yıl önce yerinden edilmiş 
insan sayısının neredeyse iki katıdır.13 Ancak son 
verilere göre, şiddet içeren ölümlerin %82'si “çatışma 
dışı bölgelerde” ve özellikle şehir merkezlerinde 
meydana gelmektedir.14 Bu ölümlerin sebepleri 
arasında; dışlayıcı süreçlerden kaynaklanan şiddet, 
kişilerarası şiddet, nefret suçları ve organize suçlar yer 
almaktadır. Bu arada, dünya çapında artan yolsuzluklar 
ve basın özgürlüğüne, sivil toplum örgütlerinin 
hak ve özgürlüklerine yönelik tehditler, toplumsal 
güvenin azalmasına, kutuplaşmaya ve huzursuzluğa 
yol açmaktadır. Bu nedenle, “yerel kurumların, 

kırılganlıkları yönetme ve dirençliliği arttırmak için 
teşvikler sağlama anlamında daha önemli bir rolü 
vardır.”15

Sınır teknolojileri; insan refahını arttırmak, çevre 
yönetimini iyileştirmek ve ekonomik refahı arttırmak 
için muazzam olanaklar sunmaktadır. Bu teknolojiler, 
hâlihazırda şehir yönetimini etkilemektedir.Kamu 
hizmeti sunumunu optimize etmekte (ör. akıllı 
şebekeler) ve desantralize yenilenebilir enerji ve 
sanitasyon alternatifleriyle merkezden uzak yerleşim 
yerlerinde yaşayan nüfusun temel hizmetlere 
erişimini arttırmaktadır. Bu teknolojiler, aynı 
zamanda, daha iyi veriye erişimi kolaylaştırmak, 

2018

2050

Şekil 1

Kentsel alanlarda yaşayan nüfusun yüzdesi: 2018 ve 2050  

Kaynak: UNDESA, "Dünya Kentleşme Tahminleri, 2018 Revizyonu", s. 36.

75 ve üzeri

50 - 75

25 - 50

25 ve altı

Veri yok

Kentsel oran

13.Ülke İçi Yer Değiştirme İzleme 
Merkezi ve Norveç Mülteci 
Konseyi, “Ülke İçi Yerinden 
Edilmişlik Küresel Raporu”.

14. Claire Mc Evoy ve Gergely 
Hideg, “Küresel Şiddetli 

Ölümler 2017: Karar Verme 
Zamanı, Hafif Silahlar 

Araştırması”, 2017.

15. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, “Ekonomik, Sosyal 

ve Çevresel Alanlardaki 
Mevcut Eğilimlerin Uzun 

Vadede Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin Gerçekleştirilmesi 

Üzerindeki Etkisi”,12.

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   82TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   82 3.02.2021   12:51:553.02.2021   12:51:55



83

hesap verebilirliği ve vatandaş katılımını arttırmak, 
karbon yoğun enerji tüketim modellerini azaltmaya 
katkıda bulunmak ve kentsel ve doğal sistemleri 
ve bunların birbirleriyle olan etkileşimlerini 
izlemeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır. 
“Nesnelerin İnterneti” ve Yapay Zekâ teknolojileri 
de bu değişiklikleri hızlandıracaktır. Bununla 
birlikte, sundukları fırsatlara rağmen, kamu malları 
yönetiminin optimizasyonunda yeni teknolojilerin 
ve büyük verinin kullanılması, gerginliğe yol 
açmaktadır. Bunun nedeni, kamu mallarının 
doğası gereği tüm nüfusun erişimine açık olması 
gereken ortak mallar -her zaman durum böyle 
olmasa da- olarak kabul edilmesidir.  Buna ek 
olarak, BİT ve ürettiği veriler, nüfusun gizliliği 
ve izlenmesi konusunda bazı duyarlılıklara da 
neden olmaktadır. Söz konusu bu duyarlılıklar, 
BİT tarafından kolaylaştırılan “gig ekonomisi”nin 
barınma ve çalışma hakları üzerindeki etkisi ile 
birlikte, yerel gündemlerde giderek daha da 
önemli hale gelmektedir. Birçok yerel ve bölgesel 
yönetim, bu sorunları ele almaya çalışmaktadır (ör. 
Dijital Haklar İçin Kentlerin Küresel Koalisyonu ve 
Karşılanabilir Konut İçin Kentler Beyannamesi). 
Diğer bir zorluk is ekonomik açıdan az gelişmiş 
ve çok gelişmiş ülkeler ile kentsel ve kırsal 
alanlar arasında artan teknolojik uçurumdur. Yeni 
teknolojilerin getirdiği fırsatların herkes tarafından 
erişilebilir olmasını sağlamak adına, bu teknolojik 
uçuruma acilen çözüm bulunması gerekmektedir.

Yakın zamandaki küresel değerlendirmeler, 
küresel gündemlerin uygulanmasını hızlandırmak 
için gereken sistemik yaklaşımların benimsenmesini 
içerebilecek farklı kaldıraçları ve “giriş 
noktalarını” araştırmaktadır. “Sürdürülebilir 
kentleşme”,SKH'lerin farklı boyutları ile diğer 
gündemler arasındaki bağlantıları ve etkileşimleri 
somutlaştırdığı için kilit “giriş noktalarından” biri 
olarak kabul edilmektedir.16 2019 yılına ait 4 Yıllık 
BM Küresel Sürdürülebilirlik Raporu ve 2018 IPCC 
Raporu gibi diğer raporlar, kentleşmeye yönelik 
benzer yaklaşımları benimsemektedir.17 Kentleşme 
ve bölgesel kalkınma, sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerinde giderek daha merkezî bir yere 
oturmaktadır. Toplumlarımız kentleştikçe, kentlerin 
dönüştürücü etkisi ve bu kentlerin, çevredeki 
yerleşim alanları veya kırsal alanlarla olan etkileşimleri 
-diğer bir ifadeyle “kırsal-kentsel süreklilik”- 
küresel ve ulusal gündemlerin giderek daha büyük 
odak noktası haline gelmektedir. Bu nedenle, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin çalışmalarının bu 
gündemlerde kaydedilen ilerlemenin ana unsuru 
olduğu giderek daha çok kabul görmektedir.
Mevcut analiz; nüfus yoğunlukları ve ölçek 
ekonomileri, yenilik yapma eğilimleri ve yerel 
paydaşları bir araya getirme kapasiteleri ile yerel 
yönetimlerin ve şehirlerin, daha sürdürülebilir 
kalkınma stratejileri tasarlama anlamında ayrıcalıklı 
bir konumda olduğunu öne sürmektedir.

Bazı raporlar, kentsel sistemler tarafından 

teşvik edilen bütünleşik yaklaşımların kümülatif 
faydalarının, kaynak ve enerji verimliliğinde 20 
kat iyileşme sağlayabileceğini vurgulamaktadır.18 
İyi yönetilen şehirler; düşük karbonlu toplumlara 
geçişi hızlandırabilir, dirençlilik stratejilerini 
güçlendirebilir ve kentsel karbon ayak izinin etkisini 
azaltabilir. Bunların yanı sıra, sürdürülebilir ekonomik 
alternatiflere erişimi kolaylaştırabilir, sosyal içermeyi 
iyileştirebilir ve insanı merkeze koyan, hak temelli 
gündemleri hayata geçirebilir.19 İyi planlanmış 
bölgeler; kasabalar, aracı şehirler, metropol alanlar 
ve bunların hinterlantları arasındaki iş birliğini teşvik 
ederek, artan bölgesel eşitsizliklerle mücadele 
eden daha dengeli bir bölgesel kalkınma yaklaşımı 
benimseme, kentsel koridorların ve yoğunlaşmaların 
gelişimini daha iyi yönetme ve aynı zamanda 
kentsel-kırsal bölge etkileşimlerini optimize etme 
yoluyla, kentsel ve bölgesel sistemlerin yeniden 
şekillendirilmesine katkıda bulunabilir.20

Bununla birlikte, belirli politika müdahaleleri 
olmazsa, önümüzdeki 30 yıl içinde kentsel alanlarda 
gerçekleşmesi beklenen nüfus artışları ve bu artışın 
sera gazı salınımları ve doğal kaynakların tükenmesi 
üzerindeki etkisi, insanlık tarihinde daha önce 
benzeri görülmemiş derecede büyük olacaktır. 
Öngörülen kentsel büyüme, dünya nüfusuna her 
yıl 85 milyon kent sakininin ekleneceği şeklindedir.  
Bu nedenle, Yeni Kentsel Gündem, SKH'lerin 
hayata geçirilmesinde 2030 Gündemi’nin kentsel 
boyutlarına cevap veren bir “katalizör” olarak 
anlaşılmalıdır. Aynı zamanda, iki gündem arasında 
verilecek çok sayıda tavizin, yerel politikaların 
kapsamını genişletmeye yönelik ortak potansiyeli 
de sınırlayabileceğini unutmamak gerekir. Örneğin; 
kentsel yoğunlaşma, bir yandan salınımları azaltarak 
iklim değişikliğinin etkilerini azaltma stratejilerini 
desteklerken, öte yandan ısı adası etkilerini arttırarak 
ve yerel ekosistemlerin onarımını engelleyerek 
iklim değişikliğine uyum noktasında zorlukları 
arttırabilmektedir.21

Yukarıda belirtilen BM raporlarında görüldüğü 
üzere, yapısal dönüşümler, küresel gündemlerin 
uygulayıcıları üzerinde daha fazla baskı 
oluşturmaktadır. Kentlerin ve bölgelerin küresel 
gündemlerin uygulanmasına yönelik kaydettikleri 
ilerleme, bu gündemlerin gerektirdiği 
sürdürülebilir kalkınma yollarına geçişte 
belirleyici olacaktır.  Bu, yalnızca bölgelerin ve 
şehirlerin yönetişiminin güçlendirilmesini değil, 
aynı zamanda yerel ve bölgesel yönetimlerin 
sürdürülebilir bir geleceğe geçişte kademeli 
olarak daha büyük bir rol oynaması için 
ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejileriyle 
koordinasyonu da gerektirmektedir.

Aşağıdaki bölüm, küresel gündemlerin 
uygulanmasında yerel ve bölgesel yönetimlerin 
artan rolünü özetlemekte ve daha sürdürülebilir 
ve kapsayıcı kalkınma modellerinin geliştirilmesine 
nasıl katkıda bulunduklarını çeşitli örneklerle 
ortaya koymaktadır. 

16. Raporda, “6 SKH dönüşümü” 
önerilmektedir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Ağı Çözümleri, “Dört 
Yıllık Küresel Sürdürülebilir 
Kalkınma Raporu”, 4-5. Ayrıca 
bkz.: UNEP, GEO 6.

17. Kentleşme, dört mega 
trendden biridir. IPCC, “IPCC 
2018 Özel Raporu: Politika 
Yapıcılarına Yönelik Özet”; 
Sürdürülebilir Kalkınma Ağı 
Çözümleri, “Dört Yıllık Küresel 
Sürdürülebilir Kalkınma Raporu”.

18. UNEP, “Kentlerin Ağırlığı”, 
2018.

19. BM Sistemi Ana Koordinasyon 
İcra Kurulu (CEB), BM Sistemi 
Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma 
Stratejisi, 26 Nisan 2019, 
CEB/2019/4 / Add.4. Ayrıca bkz. 
BM-Habitat 2016. Yerel Ekonomik 
Kalkınma, HABITAT III Makalesi, 
New York, 31 Mayıs 2015.

20.  UCLG “Kentsel Geleceğin 
Ortak İnşası”

21. IPCC, “IPCC 2018 Özel 
Raporu: Politika Yapıcılarına 
Yönelik Özet
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2. Yerel ve bölgesel 
yönetimler, küresel 
gündemlerin 
uygulanmasına nasıl 
öncülük ediyor?

2.1 Küresel gündemlere bağlı 
dünya çapında bir yerel ve 
bölgesel yönetimler hareketi
2016 yılından bu yana, SKH'lerin yerelleştirilmesine 
yönelik yerel ve bölgesel hareket, bölgelerin kendi 
içinde ve bölgeler arasında farklı bir hızda ilerlese 
de giderek dünyanın her yerine yayılmaktadır. 
Avrupa ve özellikle Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri 
gibi kayda değer sayıda yerel ve bölgesel 
yönetimin yerelleştirme sürecine dâhil olduğu 
bazı bölgelerde, ilerleme daha belirgindir. Güney 
Avrupa ve Baltık ülkelerinde SKH'ler çevresindeki 
mobilizasyon artarken, Orta Avrupa'da daha sınırlı 
kalmakta ve Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da ise 
henüz başlangıç aşamasındadır. Kuzey Amerika'nın 
öncü ve tanınmış şehirleri ve eyaletleri; yerel 
yönetim birlikleri, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, 
özel sektör ve taban örgütlerinin desteğiyle, küresel 
gündemlerin uygulanmasına olan bağlılıklarını 
ortaya koymaktadır. Karayipler bölgesindeki ve 
özellikle Jamaika, Trinidad ve Tobago ve -daha 
az düzeyde- Dominika ve Saint Lucia'daki yerel ve 
bölgesel yönetimler, uluslararası yerel ve bölgesel 
yönetim ağlarının desteğiyle, yerelleştirme 
sürecine giderek daha fazla katılmaktadır.

Latin Amerika'daki ilerleme seviyeleri, farklılık 
göstermektedir. Yerelleştirme çalışmalarına daha 
çok Brezilya, Kosta Rika, Kolombiya, Dominik 
Cumhuriyeti ve Ekvador'daki yerel ve bölgesel 
yönetimler ve yerel yönetim birlikleri ile Arjantin ve 
Meksika'daki bölgesel yönetimler ve büyük şehirler 
öncülük etmektedir. Diğer ülkelerde, SKH’lerin 
yerelleştirilmesine yönelik mobilizasyon yavaş bir 
şekilde artmaktadır (Peru, Bolivya, Guatemala 
ve Honduras). Asya-Pasifik bölgesinde, ulusal 
ve bölgesel düzeydeki bir dizi yerel yönetim 
birliği, küresel gündemleri yaymak ve üyelerini 
mobilize etmek için önemli çaba sarf etmekte 
ve bilgi paylaşımını ve eş düzeyli öğrenmeyi (ör. 
UCLG ASPAC) teşvik etmektedir. Birçok yerel ve 
bölgesel yönetim, politika ve planlarının SKH'ler ile 
hizalanması konusunda ilerleme kaydetmektedir 
(Japonya, Güney Kore, Çin ve Endonezya ve 
bu ülkeleri takiben Avustralya, Filipinler ve Yeni 
Zelanda). Hindistan ve Pakistan gibi federal 
ülkelerde, hizalama çalışmaları eyalet ya da il 
düzeyinde daha yoğundur. Girişimler, bölgedeki 
diğer ülkelerde ve Pasifik'teki Gelişmekte Olan 
Küçük Ada Devletleri’nde (SIDS) farklı oranlarda 
genişlemektedir. Afrika'da, ulusal ve bölgesel yerel 
yönetim birliklerinin desteği sayesinde, SKH'lerle 
hizalı yerel ve bölgesel planların ve stratejilerin 
geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. 
Benin, Kenya, Ruanda, Güney Afrika ve Togo'daki 
yerel ve bölgesel yönetimler, bu konuda öncü 
yönetimler arasında yer almaktadır; bu ülkeleri 
Burundi, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Gana, 
Mali, Mozambik, Tanzanya ve Uganda takip 

Küresel çapta yerel ve bölgesel yönetim 
ağları, küresel gündemlerin yerel ve 
bölgesel düzeyde daha sistematik bir 
şekilde uygulanmasını teşvik etmekte ve 
desteklemektedir.
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etmektedir. Öte yandan, Avrasya ile Orta Doğu 
ve Batı Asya ülkelerindeki ilerleme, merkezi 
yönetim sistemlerinin hâkim olduğu ve şiddetli 
çatışmaların sürdüğü ortamlarda (ör. MEWA 
Bölgesi) daha yavaştır (Türkiye, dikkate değer bir 
istisnadır).

Küresel düzeyde, yerel ve bölgesel 
yönetim ağları, küresel gündemlerin yerel ve 
bölgesel düzeyde daha sistematik bir şekilde 
uygulanmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
noktasında kilit rol oynamıştır. Nitekim 2012 
yılının sonlarından bu yana UCLG, 2015 sonrasına 
yönelik gündemin hazırlanmasında aktif olarak 
yer almaktadır. O dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı'nın 2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi Seçkin Kişiler BM Üst Düzey Paneli’ne 
katılımını takiben, UCLG, dünyanın ana yerel ve 
bölgesel yönetim kuruluşlarını bir araya getirerek, 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev 
Gücü’nü oluşturmuştur. UCLG'nin diğer yerel ve 
bölgesel yönetim ağlarının ortaklığında yürüttüğü 
savunuculuk çalışmaları, BM ve uluslararası ve 
bölgesel kurumlarla diyaloğu güçlendirmenin yanı 
sıra, üyelerini 2030 Gündemi, Paris İklim Anlaşması 
ve diğer küresel sürdürülebilir gündemler 
doğrultusunda mobilize etmede etkili olmuştur. 
Bu anlamda, 2015 yılı, UCLG savunuculuğunda, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin SKH 11 başta olmak 

üzere SKH'ler, Paris İklim Anlaşması ve daha sonra 
Belediye Başkanlarının Quito'daki BM Zirvesi'nin 
sembolü oldukları Yeni Kentsel Gündem’deki 
rolünün tanınmasıyla kritik bir eşiği temsil etmiştir. 
O dönemden bu yana, “yerelleştirme” küresel 
gündemlerin başarısında kritik bir boyut olarak 
kabul edilmektedir.

Ayrıca, bölgesel ve ulusal yerel yönetim birlikleri, 
birçok bölgede SKH'lerin yerelleştirilmesine aktif 
olarak katkıda bulunmaktadır. Bu birlikler; yüzlerce 
konferans, çalıştay, bilinçlendirme kampanyası ve 
kapasite geliştirme çalışması, teknik destek sunumu 
ve pilot proje uygulamalarının gerçekleştirilmesi 
için üyelerini harekete geçirmekte ve ulusal 
hükümetlerle yürüttükleri savunuculuk çalışmaları 
yoluyla bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla 
diyaloğu aktif bir şekilde teşvik etmektedir. Diğer 
bir ortak özellik, dünyadaki birçok bölgenin, 
metropol alanın ve büyük şehrin, SKH'lerin 
yerelleştirilmesine yönelik yenilikçi faaliyetlerini ve 
iyi uygulamalarını geliştirmekte başarılı olmasıdır. 
Bunların hepsi olumlu eğilimler olmakla birlikte, 
“öncü” ve mobilize şehirler, bölgeler ve yerel 
yönetim birlikleri ile sınırlıdır.

Son olarak, bazı yerel ve bölgesel yönetimler 
ile yerel ve bölgesel yönetim birlikleri, SKH 
yerelleştirme süreçlerinde, STK'lar, özel sektör, 
akademi ve bilgi tabanlı kuruluşlar başta olmak 

Şekil 2

Yerel ve bölgesel yönetimlerin VNR sürecine katılımı (2016-2019)

Kaynak: UCLG, GTF, “SKH'lerin Yerelleştirilmesine Doğru, 2019 HLPF Raporu”

Katılım

Zayıf katılım

Katılım yok

Rapor veren ülkelerde yerel ve 
bölgesel yönetimler bulunmamakta

2019’da rapor vermeyi 
taahhüt eden ancak henüz 
bilginin olmadığı ülkeler
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üzere yerel paydaşlarla iş birlikleri kurma üzerine 
güçlü bir vurgu yapmaktadır.

SKH’lerin yerelleştirilmesini destekleyen 
çok paydaşlı platform ve kampanya örnekleri, 
Avrupa'da (ör. SKH tüzükleri ve forumları), Kuzey 
Amerika'da, Latin Amerika'da, Asya-Pasifik 
bölgesinde (ör. Kore Yerel Sürdürülebilirlik İttifakı) 
ve Afrika'da (ör. “Şehrinizi Tanıyın”) yaygındır. 

Ulusal hükümetler ve uluslararası kurumlar, 
2030 Gündemi'nin gerektirdiği gibi, gerçek 
"bütüncül devlet" ve "bütüncül toplum" 
yaklaşımlarını geliştirmek için mevcut mobilizasyon 
eğilimlerinden daha fazla yararlanmalıdır. Sivil 
toplumun ve STK’ların sürdürülebilir kalkınma 
noktasındaki mobilizasyonu benzeri görülmemiş 
bir boyuta ulaşmaktadır. Son zamanlarda, 
çoğunlukla gençler, kadınlar ve yerli halklar 
tarafından öncülük edilen küresel sosyal hareketler 
ortaya çıkmıştır. Özel sektörde de bazı önde 
gelen işletmeler, sürdürülebilirlik standartlarını 
benimseyip bu standartlara göre raporlama 
yaparak “olağan gidişat” yaklaşımlarından 
uzaklaşmaya başlamışlardır.22

Bununla birlikte, SKH'lerin uygulanması için 
yönetişim sistemlerinin ve takip mekanizmalarının 
açıklığı, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
ve yerel ve bölgesel yönetim ağlarının 
mobilizasyon derecesini yansıtmayabilir. Yerel 
ve bölgesel yönetimlerin uygulama süreçlerinin 
koordinasyonu için oluşturulan mekanizmalara 
katılımını değerlendirmek amacıyla, SKH'lerin 

uygulanmasına ilişkin her ülkedeki kurumsal 
çerçeveler, bu rapor için gözden geçirilmiştir. Bu 
çerçeveler analiz edildiğinde, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin katılımının hâlâ küresel olarak tatmin 
edici olmadığı sonucuna ortaya çıkmaktadır. BM 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü 
tarafından bildirildiği üzere, raporlama sürecinde 
2016-2019 yılları arasında HLPF'ye rapor sunan 
ülkelerin sadece %42'sinde yerel ve bölgesel 
yönetimlere, bazı durumlarda gelişigüzel de olsa, 
(bir şekilde) danışılmıştır. Ayrıca, yerel ve bölgesel 
yönetimler, bu ülkelerin yalnızca %33'ünde (bir 
şekilde) ulusal koordinasyon mekanizmasına dâhil 
edilmiştir.23 Bu durumun, farklı ülkelerdeki yerel 
ve bölgesel yönetimlerin mobilizasyonu ve katılım 
düzeyi üzerinde doğrudan bir etkisi olmuştur.

Bununla birlikte, tek başına resmi katılım, 
SKH'lerin yönetişiminde istenen ve gereken 
şeffaflığı ve açıklığı sağlamayacaktır. Yerel 
ve bölgesel yönetimlerin, sivil toplumun ve 
ortakların olumlu eylemlerinin geliştirilmesi için 
HLPF'nin yanı sıra diğer bölgesel ve küresel 
forumların hedeflerinin ve yöntemlerinin gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Dünya, HLPF'yi 
etkili bir çok taraflı ve çok paydaşlı diyalog 
platformuna dönüştürmeye, deneyim ve 
bilgi paylaşımını desteklemeye, iş birliği ve 
ortaklığı güçlendirmeye ve taahhütlerin ve 
politika uygulamalarının gerçek denetimini 
sağlamaya ihtiyaç duymaktadır. Girişimlerin 
kaynak verimliliği sağlanarak ve etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için, 
koordinasyonu ve hesap verebilirliği teşvik 
eden ve daha güçlü kurumsal katılımı ve paydaş 
katılımını sağlayan yenilenmiş bir mekanizma 
olmadan, SKH'ler iddialı hedefler olmaktan 
öteye gidemeyecektir. 

Bölgesel ve ulusal yerel yönetim 
birlikleri, tüm bölgelerde SKH'lerin 
yerelleştirilmesine aktif olarak katkıda 
bulunmaktadır.

22. Global Compact, 9900 önde 
gelen şirketin taahhüdünü 

kaydetmektedir. Bkz. Https: //
www.unglobalcompact. org 

/; Sürdürülebilir Kalkınma Ağı 
Çözümleri, “Dörtlü Küresel 

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu”; 
İş sektörü  çevre politikası 

başarısızlığından giderek daha 
fazla endişe duymaktadır. Dünya 
Ekonomik Forumu, “Küresel Risk 

Raporu”, 2019.

23. UCLG ve GTF, “SKH 2019'un 
Yerelleştirilmesine Doğru.”   

Napoli’de düzenlenen 2011 
Dünya Kentsel Yoksulluk 

Forumu’nda Konut Hakları 
için Asya Koalisyonu ile Slum 

/ Shack Dwellers International 
kuruluşlarının ortak stant etiketi 

(fotoğraf: SDI, t.ly/RDWnD).

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   86TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   86 3.02.2021   12:51:593.02.2021   12:51:59



87

Farklı bölge bölümlerinde özetlendiği gibi, 
yerel ve bölgesel yönetimler, SKH uygulama 
sürecinin farklı aşamalarında bulunmaktadır. 
Tablo 1, bu sürecin farklı aşamalarını tanıtan bir 
şema önermektedir.

Önemli farklılıklar olsa da, çoğu bölgedeki 
yerel ve bölgesel yönetimler çoğunlukla 
sürecin hazırlık aşamasındadır. Hazırlık aşaması; 
taahhüt aşamasından kentsel gelişim planlarını, 
politikalarını veya bölgesel stratejilerini SKH'ler 
ille hizalama aşamasına geçme, yerel paydaşlar 
arasında farkındalık yaratma ve yerel ortakları 
sürece dâhil etme ve koordinasyon veya 
takip mekanizmalarını tanımlama adımlarını 
içermektedir. Yalnızca daha gelişmiş olan yerel 
ve bölgesel yönetimler uygulama aşamasındadır. 
Uygulama aşamasında, SKH öncelikleri ve 
bütçeler birbirine bağlanır, mevcut program ve 
projelerdeki SKH’ler güçlendirilir ve yeni girişimler 

başlatılır. Buna ek olarak, sınırlı sayıda yerel ve 
bölgesel yönetim, SKH'lerle uyumlu izleme ve 
değerlendirme mekanizmalarıyla desteklenen 
gösterge sistemleri tanımlamıştır. Genel olarak bu 
yönetimler, bütçe araçları ve düzenli raporlama 
sistemleri gibi düzenli takip mekanizmalarını 
kullanma eğilimindedir. Bu arada, bazı yerel ve 
bölgesel yönetimler, bir adım daha ileri giderek 
SKH'lerin uygulanmasına yönelik katkılarını ölçmek 
üzere Gönüllü Yerel Degerlendirme Raporları 
(VLR'ler) geliştirmektedir.

Bununla birlikte, farklı aşamalar arasında katı bir 
ayrım yapmak kolay değildir. Bölge bölümlerinde 
vurgulandığı üzere, yerel düzeydeki sürdürülebilir 
kalkınma girişimleri 2030 Gündemi'nin kabulünden 
önce de fiilen mevcuttu ve her ne kadar SKH 
uygulamaları olarak adlandırılmasalar da birçoğu 
hedeflerin gerçekleştirilmesine doğrudan katkıda 
bulunmaktadır.

2.2 Yerel ve bölgesel gündemlerin 
hizalanmasına yönelik yerel ve 
bölgesel yönetimlerin çalışmalarının 

Tablo 1  SKH uygulama sürecinin aşamaları

Kaynak: Brian Roberts’ın "GOLD V Raporu"na özel katkısı

Aşama Odak Faaliyetler

1

HAZIRLIK
Ulusal seviye

•	Ulusal stratejilerin hazırlanması (SKH'lerin ulusal kalkınma stratejileri ile entegrasyonu / hizalanması veya 2030 
Gündem planının geliştirilmesi).

•	Sorumlu bir ulusal koordinasyon organının atanması ve SKH’lerin uygulanmasına yönelik “bütüncül devlet” ve 
“bütüncül toplum” yaklaşımını desteklemek için kapsayıcı bir yönetişim düzeninin oluşturulması.

•	Ulusal bir izleme ve değerlendirme çerçevesinin ve göstergelerinin oluşturulması.
•	Bilgi ve istişare (ulusal ve yerel düzeyde).
•	SKH'lerin uygulanması için yerelleştirme stratejisi: politikaların dikey ve yatay olarak hizalanması.
•	Özel uygulama araçları: teknik yardım ve eğitim programları, finansman mekanizmaları.
•	VNR'nin çok paydaşlı katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması için ulusal raporlama sisteminin oluşturulması.

HAZIRLIK
Yerel/bölgesel düzey(ler)

•	Yerel kalkınma planlarının SKH'lerle ve/veya halihazırda SKH'lerle entegre olmuş ulusal kalkınma 
planlarıyla hizalanması.

•	Yerel/bölgesel koordinasyon organı: yönetişim düzenlemelerinin oluşturulması.
•	Yerel düzeyde bilgi ve istişarenin güçlendirilmesi.
•	2030 Gündemi’ne yönelik yerel planların uygulanması için önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi.

2 İŞLEVSELLEŞTİRME

•	Öncelikli hedeflerin belirlenmesi, yerel paydaşların sürece dâhil edilmesi, projeler ve programlar için 
yatırım planlarının ve bütçelerin hazırlanması.

•	SKH izleme ve performans hedeflerinin ve göstergelerinin değerlendirilmesi süreçlerinin faaliyete 
geçirilmesi.

•	Ortak fonla finanse edilen yerel SKH girişimlerinin desteklenmesi için oluşturulan işbirlikçi ve çok düzeyli 
yönetişim ve koordinasyon düzenlemeleri.

•	SKH'lerin mevcut projelere ve programlara ulusal ve yerel düzeyde eklenmesi.

3
KAPSAM GENİŞLETME
ANAAKIMLAŞTIRMA

•	Uzun vadeli, paket program faaliyetlerine yönelik kapsam genişletme için uzun vadeli planlar, bütçeler ve 
finansman modelleri 

•	Bağlama ve ölçeğe göre anaakımlaştırma ve uyarlama.
•	Sürekli açık öğrenmeyi içeren bilgi aktarımı.

4
UYARLAMA/
GLOKALİZASYON

•	İyi uygulamaların glokalize edilmesi.
•	Öğrenme çalışmalarının ve iyi uygulamaların özelleştirilmesi ve uyarlanması.
•	İnovasyon ve teknoloji yoluyla katma değer üretilmesi.
•	Öğrenme sistemlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi.
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Şekil 3

SKH’lerin desantralizasyon ve bölgeselleşme derecesi ile 
88 ülkedeki yerelleştirme derecesi arasındaki ilişki
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Bazı yerel ve bölgesel yönetimlerin hizalama 
ve işlevselleştirme süreçlerinde diğerlerinden 
daha gelişmiş olmalarına katkıda bulunan çeşitli 
değişkenler kaldıraçlar olarak tanımlanmıştır. 
Bu kaldıraçlar şu şekildedir: 1) güçlü ulusal SKH 
yerelleştirme stratejilerinin mevcudiyeti; 2) yerel 
ve bölgesel yönetimlerin faaliyetlerine elverişli 
kurumsal ortamlar; 3) yeterli teknik ve finansman 
desteği ve 4) siyasi irade ve sürece dâhil edilen yerel 
topluluklar.  Bölge bölümlerinde sunulan analize 
dayanarak, SKH’lerin yerelleştirilmesi sürecinde 
yerel ve bölgesel yönetimleri daha ileride olan 
ülkeler ile yerel ve bölgesel yönetimleri geride 
kalan ülkelerin haritalandırılması için aşağıdaki 
modeller verilebilir. Aşağıdaki şekilde, incelenen 
88 ülkeden 31'i tanımlanmıştır; bu ülkeler, ulusal 
kalkınma planlarının yerelleştirilmesinde yerel 
ve bölgesel yönetimlerin katılımını ve Küresel 
Hedefler’in uygulanmasına katkılarını desteklemek 
için “bölgeselleşme” stratejilerinin güçlü bir 
şekilde teşvik edildiği ülkelerdir (ör. Benin, Kosta 
Rika, İzlanda, Endonezya, Sırbistan vd.).

A Grubu’ndaki ülkeler, aşağıdan yukarıya 
girişimler yoluyla SKH'lerin yerelleştirilmesine 
katkıda bulunan hatırı sayılır sayıdaki yerel ve 
bölgesel yönetimleriyle öne çıkmaktadır. Bu 
öncü ülkeler, SKH'lerin uygulanmasına yönelik 
ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejilerine veya 
politikalarına sahiptir ve bu strateji ve politikaların 
birçoğunda yerel ve bölgesel yönetimler 
danışma süreçlerine dâhil edilmektedir. Bu 
ülkeler arasında Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri 
(ör. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, 
İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre) 
ve Japonya yer almaktadır. Bu ülkeler, köklü 
bir yerel özerklik ve çok düzeyli yönetişim 
mirasından yararlanmaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma politikalarına dayanan ulusal stratejiler 
ve mevcut koordinasyon mekanizmaları, ulusal 
ve yerel düzeyler arasındaki iş birliğine imkân 
tanımaktadır. Çoğu durumda, yerel ve bölgesel 
yönetimler, ulusal hükümetlerden bile daha 
hızlı ilerleme kaydetmekte ve sivil toplum ve 
toplumsal ortaklarla daha geniş ulusal ve yerel 

Not: X ekseni, OECD/UCLG, 2019 Ulusal Kamu Maliyesi ve Yatırım Gözlemevi Raporu tarafından sağlanan "GSYİH'nın yüzdesi olarak yerel ve bölgesel yönetim harcamaları" 
temelinde hesaplanan, incelenen 88 ülkede desantralizasyon düzeyini belirtmektedir. Bununla birlikte, bu oran desantralizasyonun mevcut durumunun kısmi bir resmini verir ve 
dikkatle yorumlanmalıdır. Y ekseni, bu rapor için toplanan bilgilere ve yerel ve bölgesel yönetimlere uygulama stratejilerinde verilen önem düzeyinin bir göstergesi olarak yerel 
ve bölgesel yönetimlerin koordinasyon ve raporlama mekanizmalarına katılımına dayanarak, Ulusal Kalkınma Stratejilerinde yer alan SKH'lerin bölgeselleştirilmesine yönelik 
politikaları göstermektedir. İkinci veriler 2019 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü 'SKH'lerin Yerelleştirilmesine Doğru' Raporundan alınmıştır. Ulusal koordinasyon 
ve raporlama mekanizmalarında herhangi bir yerel ve bölgesel yönetim dahiliyeti olmayan ülkeler için “0”, yerel ve bölgesel yönetimler ulusal mekanizmalarda yer almasalar dahi 
VNR’larında yerel ve bölgesel yönetimlerden bahseden ülkelere “1”, yerel ve bölgesel yönetimler koordinasyon ya da raporlama mekanizmalarında yer alana ülkelere “2”, yerel 
ve bölgesel yönetimler hem koordinasyon, hem raporlama mekanizmalarında yer alan (danışma rolü) ülkelere “3” ve yerel ve bölgesel yönetimlerin her iki ulusal mekanizmaya da 
(raporlama biriminde) tamamen katıldığı ülkelere “4” puanı verilmiştir. Kabarcıkların boyutu ve rengi yerel ve bölgesel yönetimler yerelleştirme derecesini göstermektedir: büyük 
mavi kabarcıklar ile orta büyüklükteki yeşil kabarcıklar daha büyük yerelleştirmeyi gösterirken, küçük yeşil / sarı kabarcıklar, lokalizasyonun henüz başlangıç aşamasında olduğu 
ülkeleri gösterir.
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ittifaklar kurmaktadır. Çin, bu grupta bir istisna 
gibi görünmektedir çünkü yerel ve bölgesel 
yönetimlerinin harcamaları GSYİH'nın önemli bir 
payını oluştursa da yukarıda bahsedilen tüm diğer 
kriterlerde C Grubu ile uyumludur.

B Grubu, yerel özerklik geleneğine sahip 
olan ve yerelleşmenin temel olarak aşağıdan 
yukarıya bir süreç olduğu ülkeleri kapsamaktadır. 
SKH'lerin yerelleştirilmesine yönelik sınırlı 
(veya mevcut olmayan) ulusal stratejilere 
veya yetersiz koordinasyona rağmen, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin planlarını veya girişimlerini 
sürdürülebilir politikalarla uyumlu hale getirme 
çalışmaları birçok durumda dikkat çekicidir. Bazı 
durumlarda ise yerel ve bölgesel yönetimler, Yerel 
Gündem 2’ye ilişkin daha önceki deneyimlere 
dayanmaktadır (ör. Güney Kore)  veya genellikle 
farklı paydaşlarla ortaklıklar kurarak (STK'lar,  özel 
sektör, yardım kuruluşları) Paris İklim Anlaşması 
gibi farklı taahhütlere atıfta bulunmaktadır (ör. 
ABD). Diğer durumlarda, yerel ve bölgesel 
yönetimler ve yerel ve bölgesel yönetim birlikleri, 
ulusal stratejinin veya yerelleştirmeye ilişkin yol 
haritasının şekillendirilmesinde aktif rol oynamakta 
ve aynı zamanda sürece dâhil olan yerel ve 
bölgesel yönetim sayısını arttırmaya çalışmaktadır 
(ör. Avustralya, Avusturya, Kanada, Fransa, İtalya 
ve İspanya). Yerel harcamalarının GSYİH içindeki 
yüzdesinin nispeten yüksek olması nedeniyle 
Güney Afrika da bu gruba dâhil edilmiştir; ancak 
diğer kriterlere bakıldığında C Grubu’na dâhil 
edilmelidir. Buna karşılık, C Grubu'ndaki Yeni 
Zelanda, aynı nedenlerden dolayı B Grubu’na dâhil 
edilmelidir. Yerel harcamalarının GSYİH içindeki 
yüzdesinin nispeten düşük olması nedeniyle C 
Grubu’na dâhil edilen Yeni Zelanda’da, mali 
desantralizasyonun düşük seviyede olması 
ülkedeki genel desantralizasyon seviyesini 
doğrudan yansıtmamaktadır. 

Yukarıda başlangıç düzeyindeki yerelleşmeye 
işaret eden küçük baloncuklar içinde gösterilen 
Avrasya ülkeleri (Belarus, Rusya ve Ukrayna), yerel 
harcamalarının GSYİH içindeki yüzdesinin nispeten 
yüksek olması nedeniyle, B Grubu’nun bir parçasıdır. 
Ancak bu ülkelerin özellikleri aynı gruba dâhil 
olan diğer ülkelerin özellikleriyle uyuşmamaktadır; 
nitekim bu ülkeler, fiilen daha merkezi bir planlamaya 
ve düşük desantralizasyon seviyelerine sahiptir. Aynı 
durum Vietnam için de geçerlidir.

A ve B Grupları arasına yerleştirilen daha küçük 
bir grup, federal ülkeleri (ör. Arjantin, Hindistan ve 
Meksika) içermektedir. Orta düzeylerdeki (eyalet 
ve il düzeyindeki) stratejik planlarla SKH'lerin 
hizalanması çalışmalarında belediye düzeyinde 
ilerleme kaydedilse de desantralizasyon süreçleri 
daha sınırlı ve yavaş kalmaktadır. Brezilya bu 
gruba yakındır; ancak hem federe devletler 
hem de belediyeler SKH’lerin yerelleştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte, 
Ocak 2019'dan bu yana iktidarda olan hükümetin 
taahhütlerinden çekilmesi yerelleştirme yaklaşımını 

zayıflatmaktadır.
C Grubu, normatif politikalar ve teşvik 

politikaları yoluyla yukarıdan aşağıya 
yerelleştirme stratejilerini ve aşağıdan yukarıya 
eylemleri birleştiren ülkelerden oluşmaktadır. 
Tüm bölgelerde, desantralizasyon süreçlerini 
yürüten ve SKH'leri kalkınma stratejilerine entegre 
eden ülkeler, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
katılımını –bazen güçlü yerelleştirme politikaları 
yoluyla- teşvik etmektedir. Bu ülkelerde, ulusal 
hükümetler, yerel ve bölgesel yönetimlerden 
planlarını ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu 
hale getirmelerini istemekte; ancak aynı zamanda 
kendi girişimlerini yerine getirmeleri konusunda 
yerel ve bölgesel yönetimleri teşvik etmekte ve 
desteklemektedir. Bu ülkelerin çoğunda, yerel ve 
bölgesel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri, 
bazen kurumsal engellere rağmen, yerelleştirme 
sürecine girmek için önemli çaba sarf etmektedir. 
Elverişli kurumsal ortamları olan ülkelerde, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin katılımı daha iyi 
sağlanabilmekte ve daha yenilikçi ve dinamik bir 
yapı taşıyabilmektedir (ör. Kolombiya ve Ekvador). 
Daha önce de belirtildiği gibi, Çin bu gruba 
dâhil edilmelidir. Bu gruba ait diğer ülkeler ise 
Benin, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Gana, 
Endonezya (il yönetimlerinin %52'si planlarını 
SKH'lere göre önceden haritalandırmıştır), Kenya 
(ülkedeki 47 ilçe planlarını SKH'lerle hizalamıştır), 
Letonya, Peru, Ruanda, Sırbistan, Türkiye ve 
Uruguay’dır.

Buna karşın, ulusal stratejilerin güçlü dikey 
uygulanması, ulus-altı düzeyde gerçek katılımı 
sağlamak için yeterli destekle buluşmadığında, 
SKH’lerin yerelleştirilmesindeki ilerleme sınırlı 
veya dengesiz olmaktadır. Yerel ve bölgesel 
yönetimler için nispeten elverişli bir kurumsal 
çerçevede bile, iyi yapılandırılmış destek 
olmadan, yerelleştirme süreci ve yerel ve bölgesel 
yönetimlerin katılımı düzensiz olabilmektedir 
(ör. Bu gruba dâhil olan ancak daha küçük sarı 
baloncukta yer alan Filipinler). Güçlü bir yukarıdan 
aşağı yaklaşımına sahip bazı federal ülkelerde (ör. 
Etiyopya ve Nijerya) ve yerel yönetimlerin özellikle 
zayıf olduğu yerlerde, hizalama süreci devlet veya 
bölge düzeyinde kilitlenebilmekte ve böylece 
yerel yönetimlerle olan uçurum artabilmektedir.

D Grubu, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kurumsal ortamının daha kısıtlı olmasına (veya 

Yerel ve bölgesel yönetimler için nispeten 
elverişli bir kurumsal çerçevede bile, 
iyi yapılandırılmış destek olmadan, 
yerelleştirme süreci ve yerel ve 
bölgesel yönetimlerin katılımı düzensiz 
olabilmektedir.
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desantralizasyon sürecinin hâlâ devam etmesine) 
rağmen, ulusal liderliğin, uluslararası ajansların 
güçlü desteğiyle birlikte, yerel ve bölgesel 
yönetimlere SKH'lerin yerelleştirilmesine ilişkin 
yerel düzeyde pilot projeler geliştirmeleri için 
teşvikte bulunduğu ülkeleri temsil etmektedir (ör. 
Botsvana, Yeşil Burun Adaları, Mali, Mozambik, 
Senegal ve Tunus). Bu ülkelerde, ulusal yerel 
ve bölgesel yönetim birlikleri de SKH’lerin 
yerelleştirilmesine verilen destekte kilit rol 
oynamaktadır.

Ayrıca, MEWA ülkelerinin çoğunda (Türkiye 
hariç) desantralizasyonun olmayışı yerelleştirme 
sürecinin de önünde engel teşkil etmektedir. 
Genel olarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
olumsuz kurumsal ortamlar ve önemli siyasi 
belirsizlikler ile karşı karşıya olan ülkelerde 
inisiyatif geliştirmesi olası değildir.

Şekil 3'te temsil edilmese de, adanmış belediye 
başkanları tarafından yönetilen küreselleşmiş 
birkaç metropol şehir de farklı gündemleri 
ifade etmek için kendi aşağıdan yukarıya 
girişimlerini başlatmaktadır. Metropol Alanlar 
Bölümü’nde belirtildiği üzere, 27 büyük şehir 
karbon emisyonlarında zirve noktasına çıktıklarını 
açıklamış ve 72 şehir, sıfır emisyonlu ulaşım, %100 
yenilenebilir enerji kullanımı, net-sıfır karbon 
binalar ve 2030'a kadar sıfır atığa ulaşma yoluyla 
ve bunu adil ve kapsayıcı bir şekilde yaparak 
2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünde 
bulunmuştur.24 35'i aşkın şehir, konut hakkı 
konusundaki taahhütlerini açıklamıştır.

Yukarıda belirtilen ilerlemeye rağmen, 
yerelleştirme süreci ülkelerin çoğunda hâlâ başlangıç 
aşamasındadır. Bu sürecin daha etkili bir şekilde 

yürütülmesi, ülkelerin, aşağıdan yukarıya eylemi 
harekete geçirmek ve yerel yönetimlerin küresel 
gündemlerin hayata geçirilme sürecine katılmalarını 
sağlamak için yerel ve bölgesel yönetimlere güçlü 
teşvikler sunacak şekilde yönetişim sistemlerini 
yeniden düşünmeleri ile mümkündür. Genel 
olarak, ulusal liderlik ve çok düzeyli işbirliğine 
yönelik kurumsal çerçeve ile yerel ve bölgesel 
yönetimlerin harekete geçmesini sağlayan 
kurumsal ortamlar, yerel ve bölgesel yönetimler 
perspektifinden, yerelleştirme sürecindeki 
temel kaldıraçlar ve temel kaygılar olarak 
tanımlanmaktadır. Rapor boyunca vurgulandığı 
gibi, sürdürülebilir sosyo-ekonomik ve çevresel 
dinamiklerin elde edilmesinde dönüştürücü bir 
güç olarak sürdürülebilir kentleşme ve bölgesel 
kalkınma potansiyelini kullanma ihtiyacı konusunda 
uluslararası toplumda giderek artan bir kabul 
vardır.   Ulusal ve yerel gerçekliklerin izin verdiği 
ölçüde yerel ve bölgesel yönetimler, bu konuda 
sorumluluk almakta, değişimin kilit kurumsal 
itici güçleri olarak ortaya çıkarak bu değişimi 
gerçekleştirmek için kademeli olarak harekete 
geçmekte ve SKH'lerin yerelleştirilmesine 
yönelik somut adımlar atmaktadır.25  Taahhütte 
bulunmuş yerel ve bölgesel yönetimler, 
SKH'lere ve ilgili gündemlerin hedeflerine, 
dönüşümü ortaya çıkaran bir katalizör 
olarak yaklaşmakta ve sürdürülebilir refaha 
ulaşmada insanı merkeze alan gündemleri 
ilerletmek için eylemlerini yerel eylem, çok 
düzeyli koordinasyon ve desantralize iş birliği 
temellerine dayandırmaktadır. Aşağıdaki bölüm, 
kalkınmanın farklı boyutlarına ilişkin yerelleştirme 
çabalarına genel bir bakış sunmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri, 
Arizona, Navajo Rezervasyonu 

enerji üretim tesisi (fotoğraf: 
Alex Proimos, bit.ly/35hAzRh).

24. C40, ICLEI ve NR4SD’nin 
HLPF 2019 GTF-UCLG 

Raporuna Katkısı. 

25. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, “Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine Doğru 
İlerleme.”
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Yerel ve bölgesel yönetimler, nüfusun ihtiyaçlarına 
en yakın yönetim düzeyi olarak kilit bir konuma 
sahiptir. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği 
üzere, desantralizasyon ve yeterli çok düzeyli 
yönetişim mekanizmalarının ve uygulama 
araçlarının mevcudiyeti açısından kurumsal 
gelişme, bölgelerden yükselen yerel dönüştürücü 
eylemi mümkün kılan (veya engelleyen) farklı 
ortamlar yaratmıştır. Bu nedenle, yerel eylemin 
kentleşmeye ve bölgesel kalkınmaya yön verme 
şekli, büyük ölçüde kurumsal bağlamlar ve 
toplulukların ve bölgelerin farklı gerçeklikleri 
tarafından belirlenecektir. Bu bağlamı dikkate alan 
bu rapor, halkın temel kamu hizmetlerine erişimi 
ve daha kapsayıcı, müreffeh ve çevreye duyarlı 
yerleşim yerlerinin ortak inşası gibi kalkınma 
boyutlarına olumlu yönde katkı sağlamada 
yerel eylemin potansiyelinden nasıl yararlanılıp 
yararlanılmadığını karşılaştırmalı olarak ele almayı 
amaçlamaktadır. Dünya çapındaki şehirler ve 
bölgeler, toplumlarımızın karşılaştığı zorluklarla 
yüzleşmek için dönüştürücü potansiyellerini 
hayata geçirecek şekilde (yeniden) kentleşmekte 
midir? Eğer öyleyse, bu dönüşüm tam olarak nasıl 
gerçekleşmektedir ve yeterince hızlı mıdır?

Rapor; insanı merkeze alan, müreffeh topluluklar 
ve bölgeler inşa etmenin yanı sıra gezegenimizin 
korunmasını güvence altına almayı amaçlayan 
kentsel, bölgesel, sosyal, ekonomik politikalara ve 
insan politikasına ilişkin yeniliklerin bir derlemesini 
sunmaktadır. Şehirler ve bölgeler, ülkelerin 
çoğunda sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel 
gelişmenin bel kemiğini oluşturur. Bununla 
birlikte, sosyal ve çevresel olarak sürdürülemez 
üretim ve tüketim kalıpları bir yandan ekonomik 
kalkınmayı desteklerken, öte yandan eşitsizlik 
dinamiklerine yol açmakta ve iklim değişikliği 
sorununu ağırlaştırmaktadır. Bu duruma yanıt olarak, 
öncü yerel ve bölgesel yönetimler, sürdürülebilir 
kalkınmanın birçok boyutunu ele alan ve çoğunlukla 
yoksulluk, kamu hizmetlerine erişim, sosyal içerme, 
ekonomik kalkınma ve çevrenin korunması arasındaki 
bağlantılara odaklanan çok çeşitli girişimler ortaya 
koymuştur.

Belirtilen zorlukların boyutu ve aciliyeti ile 
karmaşık ortak sorumluluklar ağı, tüm yönetim 
kademelerinin taahhütlerini gerektirmektedir. 
Bununla birlikte, halka en yakın yönetim düzeyleri 
olan yerel ve bölgesel yönetimler, temel kamu 
hizmetlerine erişim, toplumun korunması ve buna 
bağlı olarak -doğrudan veya dolaylı bir şekilde- pek 
çok kamu yararının (içilebilir su, arazi tahribatı, hava 
ve okyanus kirliliği, biyolojik çeşitlilik vb. konularda) 
gözetilmesi yönündeki halkın taleplerine ilk elden 
yanıt veren yönetim düzeyleridir.

Nitekim ekosistemlerin korunması ve 
restorasyonu konusunda öncü rol oynayan 
tüm bölgelerden çok sayıda yerel ve bölgesel 
yönetim, iklim eyleminin ön saflarında yer 
almıştır. 2019'da 129 ülkeden 10.000'den fazla 
şehir, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji 
Sözleşmesi aracılığıyla ölçülebilir iklim eylemi 
gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. En iddialı yerel ve 
bölgesel yönetimler, bu hedefleri adil ve kapsayıcı 
bir şekilde uygulamayı taahhüt etmişlerdir. Bu 
hedeflere ulaşmak için yerel ve bölgesel yönetimler, 
erişilebilir ve temiz enerjiye eşgüdümlü geçişi 
hızlandırmak için kademeli olarak harekete 
geçmektedir. Bu doğrultuda, yerel yönetim 
ekipmanlarının yanı sıra binaların, ısıtma ve ulaşım 
sistemlerinin enerji verimliliklerinin kentsel yenileme 
programları yoluyla arttırılması gibi çalışmalar 
yürütülmektedir. Birçok şehir; farklı yenilenebilir 
enerji kaynakları geliştirmekte, fosil yakıtlardan 
ayrılmakta ve 2020 yılına kadar yenilenebilir elektriğe 
geçişi desteklemektedir. Aynı zamanda, birçok yerel 
ve bölgesel yönetim, daha temiz ve kapsayıcı 
toplu taşıma sistemleri geliştirmek için çaba sarf 
etmektedir. Düşük emisyonlu mobilite stratejileri 
giderek yaygınlaşmakta ve bu stratejiler, elektrikli 
araçların desteklenmesi, otomobil kullanımının 
azaltılması ve ulaşımın karbondan arındırılması 
amacıyla aktif mobilitenin teşvik edilmesi gibi 
yaklaşımları içermektedir. Tüm bölgelerde, yerel ve 
bölgesel yönetimler,  toplu taşıma ağlarını yeniden 
tasarlamakta ve genişletmektedir. Ayrıca çok modlu 
ulaşım sistemleri geliştirmek üzere yerel kalkınma 
planlarını oluşturmakta, böylelikle işe gidiş geliş 

2.3 Yerel bölgesel yönetimlerin 
girişimleri ve sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik zorluklar
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sürelerini kısaltmakta ve perifede yer alan ve yoksul 
mahalleleri resmi ekonomik yapıya dâhil etmektedir.

Atık yönetim stratejileri yerel gündemlerde 
de üst sıralarda yer almaktadır.  2018'de, önde 
gelen birçok şehir ve bölge, sıfır atığa ulaşma 
yolunda eylemlerini arttırmıştır. Sıfır atık politikası; 
atık üretimini önemli ölçüde azaltma, atık depolama 
ve yakma uygulamalarından vazgeçerek atık 
depolama gazlarının yakalanmasını ve kullanılmasını 
teşvik etme, atıkları enerjiye dönüştürme ve 
(genellikle “kirleten öder” ilkesine dayanan) 
sıfır plastik politikalarını, vergilerini ve ücretlerini 
uygulama taahhütlerini içermekteydi. Atık yönetim 
stratejilerinin bir parçası olarak, gelişmekte olan 
ülkelerdeki birçok şehir, ekonomik fırsatlara 
erişimde kapsayıcılığı teşvik eden bütüncül kalkınma 
yaklaşımını uygulamaya koymak amacıyla, kayıt dışı 
atık işçilerini ve topluluklarını hâkim sisteme giderek 
daha fazla entegre etmektedir.

Ayrıca yerel ve bölgesel yönetimler, afet riskini 
önleme ve iklim değişikliğine uyum programlarını 
kentsel ve bölgesel planlamalarında giderek 
yaygınlaştırmaktadır. Uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş 
Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi [UNDRR], BM-
Habitat) ve şehir ağları ile iş birliği içinde birçok 
yerel ve bölgesel yönetim, daha yenilikçi ve 
kapsamlı dirençlilik stratejileri tasarlamakta ve 
uygulamaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimler, 
yeni teknolojileri giderek daha fazla kullanmakta, 
kapsamlı, aşağıdan yukarıya varlık planlama süreçleri 
yoluyla toplulukların ve en savunmasız nüfusların 
katılımını teşvik etmekte ve mahalle iyileştirme 
planlarında dirençliliği yaygınlaştırmaktadır.

Sürdürülebilir olmayan ekonomik kalkınmanın 
getirdiği artan eşitsizlik karşısında, dünyadaki yerel 
ve bölgesel yönetimler yenilikçi politika yaklaşımlarını 
desteklemektedir. Bu yaklaşımlar; toplumsal ve iş 
birlikçi ekonomi, dairesel ve yeşil ekonomi, yaratıcı 
ve kültürel ekonomi, akıllı uzmanlaşma ve teknolojik 
kümeler gibi alternatif ekonomik modelleri 
araştırmaktadır. Ayrıca, neredeyse tüm bölgelerde 
daha fazla istihdam kaynağı olan küçük, orta ve mikro 
işletmeleri teşvik etmektedirler. Aynı zamanda, 
gelişmekte olan ülkelerdeki birçok şehir, çalışma 
koşullarını ve kamusal alan kullanımını iyileştirmek 
için kayıt dışı işçilerin (ulaşım sektöründe çalışanlar, 
sokak satıcıları, zanaatkârlar) entegrasyonunu 
desteklemektedir. Yerel ve bölgesel yönetimler, 
aynı zamanda, insana yakışır iş ve sürdürülebilir 
tedarik politikalarının uygulanmasından sorumlu 
yerel düzeydeki önemli işverenler konumundadır.

Eşitsizlikler; bölgelerin ve şehirlerin kendi 
içinde, şehirler ve bölgeler arasında (ör. metropol 
alanlar ve çevre şehirler ile büyüyen ve küçülen 
şehirler arasında) ve kentsel ve kırsal bölgeler 
arasında artmaktadır. Bu bölgesel eşitsizlikler, 
modern zamanın getirdiği büyük bir zorluktur ve “hiç 
kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmama” amacına 
ulaşma yolunda ele alınması gereken bir sorundur. 
Bazı bölgelerde, bölgesel uyumun teşvik edilmesi ve 
daha dengeli bir bölgesel kalkınmanın sağlanması, 
bölgesel sürdürülebilir gündemlerin merkezinde yer 
almakta (ör. Avrupa) veya bölgesel gündemlerin (ör. 
2063 Afrika Gündemi) bir parçasını oluşturmaktadır. 
Yerel ve bölgesel yönetimler, belediyeler arası 
işbirliği ve ortaklıklar yoluyla bölgeler arasındaki iş 
birliğini güçlendirmek için çalışmalar yürütmekte ve 
kentsel çeperlerde bulunan kırsal alanlar ile kentleri 
çevreleyen alanlara yönelik sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik eden akıllı uzmanlaşmayı teşvik etmektedir. 
Temel unsurlar, genellikle, kentleri çevreleyen 
alanlar için sosyal hizmetlere erişim, bölgesel gıda 
sistemlerini destekleme ve kentsel sistemler için kritik 
önemi olan çevresel kaynakların korunması (havza 
yönetimi, sulak alanların ve kıyı alanlarının korunması, 
ağaçlandırma vb.) da dâhil olmak üzere ortak arazi 
planlaması ve ekonomik kalkınma stratejilerini 
içermektedir. Bununla birlikte, kentsel alanların 
ait oldukları daha geniş bölgeye eklemlenmesi 
için daha proaktif bir yaklaşım benimsenmesi 
gerekmektedir; bu da sürdürülebilir kalkınmanın 
tüm kentsel-kırsal süreklilik boyunca anlaşılmasının 
ve teşvik edilmesinin temel öneminin açıkça kabul 
edilmesi ile mümkündür. Yerel kalkınmaya bölgesel 
bir yaklaşımın ulusal düzeyde benimsenmesi, bu tür 
girişimlerin kapsama alanını ve etkisini arttırmak için 
çok önemlidir.

Yukarıda belirtilen eşitsizlikler, kentsel 
yoksulluğu beslemeye devam ederek şehirlerin ve 
bölgelerin yönetimi önünde büyük zorluklar teşkil 
etmektedir. Son yıllarda aşırı yoksulluk azalmış olsa 
da, yoksul bölgelerdeki ve büyük kentsel yığılma 
alanlarındaki kentsel yoksulluk devam etmiş ve hatta 
daha da artmıştır. Çok boyutlu doğası göz önüne 
alındığında, şehirler ve bölgelerdeki yoksulluk, 
birtakım SKH'lerle ilişkilidir ve yoksullukla mücadele 
çabaları nihayetinde SKH'lerin “hiç kimseyi geride 
bırakma” şeklindeki temel ilkesinde saklıdır. Kent 
yoksulları, birçok şehirde artışta olan ve Latin 
Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'daki şehirlerin 
ve metropollerin yönetiminde önemli bir belirleyici 
haline gelen kentsel şiddete de maruz kalmaktadır. 
Yoksullukla mücadele; temel hizmetlere erişim, gıda 
ve beslenme, sağlık ve eğitim, ekonomik fırsatlar ve 
savunmasız kişiler için yeterli barınma ve afet riskinin 
önlenmesi ile ayrılmaz bir şekilde ilişkilidir. Sonuç 
olarak, birçok yerel ve bölgesel yönetim, savunmasız 
nüfusun bu temel mallara erişimini desteklemek için 
kapsayıcı sosyal politikalar geliştirmektedir. 

Kayıt dışılık ve gayri resmi yerleşim alanlarının 
genişlemesi, kentsel yoksulluğa ilişkin en dikkat 

Bölgesel eşitsizlikler modern zamanın 
getirdiği büyük bir zorluktur. Yerel ve 
bölgesel yönetimler, bölgeler arasındaki 
iş birliğini güçlendirmek için çalışmalar 
yürütmektedir.
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çekici iki sorundur ve özellikle Afrika, Latin 
Amerika ve Asya ülkelerindeki kentsel yerleşim 
alanlarının öne çıkan özellikleridir. Kayıt dışılık 
ve planlanmamış kentleşme, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sürdürülebilir yerel kalkınmayı 
yönlendirme kapasitesini engellemektedir. Gayri 
resmi yerleşimler yayılmaya devam ederken, yerel ve 
bölgesel yönetimler halklarına yönelik temel hizmet 
ve kentsel hizmet sunumunda büyük güçlüklerle 
karşılaşmaktadır.  Birçok durumda, kaynak eksikliği 
ve yetersiz yasal çerçeveler (arazi, mülk ve kiracılık 
durumuna ilişkin), yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kentsel altyapı geliştirmesine imkân vermemektedir. 
Mümkün ve güvenli olduğunda ise bu zorlukların 
üstesinden gelmek ve vatandaşlara temel hizmet 
sunmak için gerekli altyapıyı geliştirmek üzere yerel ve 
bölgesel yönetimler, sivil toplumun katılımıyla artımlı 
iyileştirme programları uygulamakta ve tapulaştırma 
prosedürleri yeniden değerlendirilmektedir. Yerel 
ve bölgesel yönetimlerin gayri resmi yerleşimlere 
verdikleri yanıtlarla ilgili eğilim giderek yerinde 
iyileştirmeye doğru gitmekle birlikte, yerleşim 
yerlerinin tahliye edildiği durumlar hâlâ mevcuttur. 
Yerel ve bölgesel yönetimlere, ileri görüşlü politika 
yeniliği gerektiren ve oldukça karmaşık bir görev 
olan yerleşim yerlerindeki sakinlerin başka bir yere 
taşınması sorumluluğu verilmiştir.

Gayri resmî yerleşimlerin genişlemesi, küresel 
konut krizi çerçevesinde yerel ve bölgesel 
yönetimlerin gündemlerinde gittikçe daha fazla 
ön plana çıkan erişilebilir ve yeterli konut hakkı 
ile bağlantılıdır. Hem gelişmekte olan hem de 
gelişmiş ülkelerdeki en büyük şehirlerin yerel 
liderleri, konutların metalaştırılması, ulusal finansman 
eksikliği ve konut piyasasının deregülasyonu 
sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla planlama 
ve arazi kullanım yetkilerini halkların konut hakkını 
ilerletmek için kullanmaktadırlar. Bu doğrultuda, 
kapsayıcı konut politikalarının oluşturulmasını, 
kiralık konut piyasasının düzenlenmesini, boş 
konutlar için vergilendirmenin arttırılmasını, çarpık 
kentleşme bölgeleri içindeki belirli alanların sosyal 
konut yapımına ayrılmasını ve yeni inşa edilen 
yapılarda uygun fiyatlı/erişilebilir/karşılanabilir konut 
kotaları uygulanmasını önermektedirler. Buna ek 
olarak, bazı yerel ve bölgesel yönetimler, özellikle 
ekonomik anlamda daha az gelişmiş bölgelerin 
yönetimleri, artımlı konut inşasını ve kendi kendine 
üretimi teşvik etmenin yanı sıra gecekondu 
bölgelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında 
yaptıkları teknik ve mali yardımlarla vatandaşlarını 
desteklemektedirler. Bununla birlikte, konut krizinin 
büyüklüğü göz önüne alındığında, bu alanda 
bölgelerden başlayan eylemler hâlâ gerekli seviyede 
olmaktan çok uzaktır. Kullanım, yatırım ve spekülatif 
amaçlara yönelik artan konut talebi, bazı toplulukları 
“konut balonlarına” koymaktadır ve tartışmasız ki bu 
konut balonlarına yanıt olarak, uluslarüstü yönetim 
kademeleri dahil olmak üzere tüm yönetim düzeyleri 
tarafından cesur ve entegre politika çözümlerinin 

geliştirilmesi ve topluluklar, STK'lar, finans kuruluşları 
ve özel sektör ile güçlü ortaklıkların kurulması 
gerekmektedir.

Kayıt dışılığın getirdiği zorluklara karşın, 
temel hizmetlere ve özellikle de borulu su ve 
sanitasyon hizmetlerine erişim, Sahra Altı Afrika’da 
daha az oranda olmakla birlikte, küresel düzeyde 
genel itibariyle iyileşmiştir. İçme suyu tedariki ve 
sanitasyon, yerel ve bölgesel yönetimlerin giderek 
daha sürdürülebilir ve kapsayıcı yollarla uygulamaya 
koydukları yerel yetkilerdir. Bununla birlikte, Bangalore, 
Kahire, Cape Town, Melbourne veya Meksiko gibi 
metropol alanlardaki genişleyen kentsel yığılmalar, 
giderek daha da azalan su kaynakları üzerinde artan 
bir baskı yaratmaktadır. Bu nedenle, parçalanmış 
kentsel yönetişim, sürdürülebilir kullanım modellerinin 
oluşturulması ve çoğu zaman siyasi sınırları aşarak 
aynı anda birkaç bölgeye hizmet eden su havzalarının 
korunması önünde büyük bir zorluk teşkil etmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde, birçok şehir ve bölgede son 
birkaç on yılda meydana gelen su tedarikinin ve 
kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine yanıt olarak, 
bazı yerel ve bölgesel yönetimler, bu hizmetlerin 
(su, enerji, ulaşım) tekrar belediyeler tarafından 
sunulması yönünde baskı yapmaktadır. Ayrıca, ücret 
yapılandırmasının değiştirilmesi (gelir düzeylerine göre 
aşamalı ücretlerin veya belirli nüfus grupları için özel 
tarifelerin getirilmesi), ekonomik desteğin sağlanması 
ve su kesintisi yasağı gibi savunmasız gruplara yönelik 
daha kapsayıcı ve erişilebilir hizmet sunumunu 
amaçlayan girişimlerde ön saflardadırlar.

Yerel ve bölgesel yönetimler ve yerel ve bölgesel 
yönetim ağları, insan haklarının korunmasına 
sıkı sıkıya bağlıdır ve İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 65. yıl dönümünde bu konudaki 
taahhütlerini yenileme fırsatını bulmuşlardır. 
Ayrıca yerel ve bölgesel yönetimler, İnsan Hakları 
Sözleşmeleri’yle doğrudan ilişkili olan politika yanıtları 
ve somut çözümler geliştirmek üzere kavramsal bir 
araç olan "Kent Hakkı’ndan” yararlanmaktadırlar. 
Yoksulluk, grupların toplumda karşılaştığı mevcut 
ayrımcılıkla etkileşime girerek ve bu grupların onurlu 
bir yaşama erişimlerini daha da zorlaştırarak ayrımcılığı 
daha da artırmaktadır. Kadınları, yerli halkları ve etnik 
azınlıkları, LGBTQIA+ bireyleri, yaşlıları, gençleri, 
göçmenleri ve zihinsel ve fiziksel engelli bireyleri 
orantısız ölçüde etkilemektedir. Günlük faaliyetlerinin 
ve sorumluluklarının bir parçası olarak yerel ve 
bölgesel yönetimler, şiddeti sona erdirmeyi, yaşam 
boyu eğitim fırsatları sunmayı ve yerel kültürü teşvik 
etmeyi amaçlayan uygulamalar gibi pek çok girişimle 
bu grupların karşılaştıkları ayrımcılığa çözüm bulma 
noktasında katkı sunmaktadırlar.

Yerel ve bölgesel yönetimler, kültürü 
sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak 
teşvik etmede ön saflarda yer almaktadır ve kültürün 
teşvikine yönelik çok taraflı bir yaklaşım benimseme 
taahhütleri, Kültür için Gündem 21 gibi girişimlere 
verdikleri desteklerle somut hâle gelmiştir.

Yerel gündemler toplumsal cinsiyete dayalı 

GOLD V RAPORU —— SONUÇLAR
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ayrımcılıklar konusunda giderek daha fazla 
farkındalık kazanmaktadır ve kadınların rollerini 
desteklemek için SKH’lerin yerelleştirilmesi 
süreçlerinde kadın liderler ile çalışmaktadır. Yerel 
yönetimlerde kadınların temsiliyeti hususunda 
kaydedilen ilerlemeler farklılık arz etse de, yerel 
ve bölgesel yönetimler, kurdukları birliklerin 
desteğiyle, kentsel yönetime ve politika yapımına 
yönelik toplumsal cinsiyete özgü yaklaşımları 
anaakımlaştırmaktadır. Bu doğrultuda, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddete çözüm bulmayı amaçlayan 
programlardan, kadınların kayıt dışı ekonomideki 
rolünün tanınmasını sağlayan ve kadınların ve kız 
çocuklarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
desteklenmesi yönündeki özel çalışmalara uzanan 
birçok faaliyet yürütülmektedir.

Göç, siyasi sistemler üzerinde giderek daha 
fazla baskı oluşturarak, zamanımızın en endişe 
verici olgularından biri haline gelmektedir. 
Şehirlerin siyasi liderliği, genellikle artan ulusal 
gerginlikler bağlamında (ör. dayanışma şehirleri, 
sığınak şehirler, entegrasyon şehirleri ve bölgeleri) 
göçe ve mültecilere dair insan haklarına dayalı 
gündemlerin hazırlanmasında giderek daha 
merkezi bir konuma gelmiştir. Lübnan, Türkiye 
ve Ürdün'deki yerel ve bölgesel yönetimler ve 
Tahran, İsfahan veya Atina gibi belediyeler, bu 
konuya ilişkin farkındalık yaratmakta, mültecilerin 
barınma ihtiyacını karşılamakta, kapasite geliştirme 
stratejileri uygulamakta ve mültecilerin topluma 
katılımı üzerinde çalışmaktadır. Diğer yerel ve 
bölgesel yönetimler, göçmenlerin entegrasyonuna 
yönelik merkezi olmayan iş birliği ağlarının kurulması 
ve güçlendirilmesine de öncülük etmiştir. Ancak 
bu çabalara karşın, göçmen krizlerinin boyutu 
-Akdeniz'de devam eden krizler veya Venezuela krizi 
gibi- iş birliği çabalarının her düzeyde büyük ölçüde 
güçlendirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Şehirlerin ve bölgelerin tasarımının iklim 
değişikliğine uyumun ve kentsel dirençliliğin yanı 
sıra sosyal içerme üzerinde de doğrudan etkisi 
vardır. Entegre kentsel ve bölgesel planlama yoluyla 
şehir planlamasını bölgesel kalkınma ve vatandaş 
katılımıyla ilişkilendirmek, bu sistemik değişikliklere 
giderek daha fazla katkıda bulunmaktadır. Bu, 
ekonomik fırsatlara ve yaşam kalitesine (periferideki 
veya yetersiz hizmet alan bölgelerde yaşayan 
nüfusu özellikle etkileyen temel hizmetlere ve 
mobiliteye erişim ile ilgili) erişim engellerini azaltarak 
sosyal entegrasyonu teşvik eden daha kompakt 
şehirlerin oluşturulmasını destekleyen daha entegre 

yaklaşımlarla mümkündür. Başta metropoller olmak 
üzere yerel ve bölgesel yönetimler, sürdürülebilir 
kalkınmanın temel taşı olarak stratejik planlamanın 
önemini giderek daha fazla vurgulamaktadır. Ayrıca, 
hizmet sunumunun parçalanması sorununun ele 
alınmasının önemine ve kentsel ayrışmanın azaltılması 
ve kamusal alanların yeniden sahiplenilmesi yoluyla 
toplumsal katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini 
arttırmak için kamusal alan tasarımının taşıdığı 
potansiyele dikkat çekmektedir. Katılımcı planlama 
ve katılımcı bütçeleme, vatandaş katılımına yönelik 
diğer yöntemlerin (referandumlar, halka açık 
meclisler, e-katılım vb.) yanı sıra, alınan kararların 
halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi ve sahipliğin 
ve hesap verebilirliğin artması için binlerce yerel 
ve bölgesel yönetim tarafından benimsenen 
temel uygulamalar haline gelmiştir. Katılımcı 
süreçler, vatandaşlara ve paydaşlara şehirlerini 
ve bölgelerini birlikte oluşturma imkânını 
tanımaktadır. Hatta yerel ve bölgesel yönetimler, 
yeni stratejilerin, yaklaşımların ve hizmetlerin test 
edildiği araştırma laboratuvarlarına dönüşmektedir. 
SKH'lerin yerelleştirilmesi ve vatandaşların 
politika sahipliğinin desteklenmesi yoluyla yerel 
demokrasinin kalitesinin güçlendirilmesi için 
vatandaşları karar alma süreçlerine dâhil etmek 
üzere kullanılan araç ve mekanizmaların sürekli 
olarak güncellenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, yerel ve bölgesel yönetimler, Asya, 
Karayipler veya MEWA bölgesi gibi çatışmaların 
ve afetlerin getirdiği yıkıma maruz kalan şehirlerde 
ve bölgelerde kesintiye uğrayan temel hizmetlerin 
devamını sağlayarak ve kentlerin daha sürdürülebilir 
bir şekilde yeniden inşasını planlayarak yeniden 
yapılanma süreçlerinde de önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Burada bahsi geçen girişimlerin çoğu genellikle 
ölçek ve kapsam bakımından sınırlı olsa da, 
şehirlerimizin ve bölgelerimizin daha sürdürülebilir 
bir geleceğe doğru değişimi ve dönüşümü 
için bu girişimler tekrarlanabilir ve daha geniş 
bir alana yayılabilir. Yerel bilginin yayılması, 
politikalardan çıkarılan olumlu veya olumsuz 
derslerin yaygınlaştırılması için yerel ve bölgesel 
yönetimler arasında doğrudan bilgi alışverişinin 
ve iş birliğinin sağlanması ve her zaman yerel 
bağlamlara özgü gerçeklerin dikkate alınması 
kritik önem taşımaktadır. Ulusal hükümetlere 
ve uluslararası kurumlara, söz konusu bilgi 
alışverişlerinin arttırılması ve yerelleştirme 
sürecinin dünya çapında genişletilmesi için yerel 
ve bölgesel yönetimleri ve yerel ve bölgesel 
yönetim ağlarını destekleme noktasında önemli 
bir sorumluluk düşmektedir. Yerel girişimlerin 
pekiştirilmesi ve arttırılması, daha sürdürülebilir 
kalkınma modellerinin katkı sunan temel unsurlardır.

Şehirlerin siyasi liderliği, göç, mülteciler 
ve yeniden inşa süreçlerine ilişkin 
insan hakları temelli gündemlerin 
hazırlanmasında kilit rol oynamaktadır
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Küresel gündemlerin vatandaşların (günlük) 
yaşamları ve yine vatandaşları ilgilendiren 
politikalar üzerindeki etkilerinin ve yerel ve 
bölgesel düzeyde ne kadar başarıya ulaşıldığının 
izlenmesi, doğrudan yerel ve bölgesel yöntemlerin 
sorumluluğundadır. Bununla birlikte, SKH’lerin 
uygulanmasına ilişkin küresel düzeydeki izleme ve 
raporlama süreçleri, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
eylemlerini neredeyse hiç kapsamamaktadır. 
Temel sorun ilerlemeyi ölçmek için kullanılan 
yöntemler ve araçlar ile ilgilidir.  SKH'lerin 232 
göstergesinin kabulü oldukça karmaşık ve henüz 
tamamlanmamış bir süreçtir. Bunun da ötesinde, 
hükümetler arası bir bakış açısıyla tasarlanan 
çoğu gösterge, yerel bağlamların gerçekliğini, 
çeşitliliğini ve karmaşıklığını yansıtmamakta ve 
dolayısıyla bu durum, bilgi ve açıklama gücü 
anlamında önemli bir kayba yol açmaktadır. Bu 
eksiklik, tüm bölgelerdeki çoğu yerel ve bölgesel 
yönetimin ulusal raporlama süreçlerine katılım 
noktasında karşılaştığı güçlüklerle birleştiğinde, 
izleme ve raporlama süreçlerini yerel ve bölgesel 
yönetimler ve bu yönetimlerin yerelleştirme 
sürecine katılımları açısından temel sorunlarından 
biri haline getirmektedir ve bu sorunun acilen 
çözülmesi gerekmektedir.

Küresel düzeyde, Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Küresel Görev Gücü, UCLG'nin de desteğiyle, 
2017 yılından bu yana HLPF'ye sunduğu “SKH'lerin 
Yerelleştirilmesine Doğru” adlı küresel yıllık 
raporuyla yerel ve bölgesel yönetimlerin izleme 
sürecindeki rolüne dikkat çekmiştir. Bu raporda, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm bölgelerdeki 
katılım düzeyi ve bu yönetimlerin her bir SKH’ye olan 
katkıları özetlenmektedir.

Bununla birlikte, ayrıştırılmış ve yerelleştirilmiş 
verilerin eksikliğinin yanı sıra yeterli teknik kapasitenin 
ve insan kaynağının olmayışı, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin ulusal ve bölgesel izleme ve raporlama 
süreçlerine katkıda bulunma kabiliyetlerini önemli 
ölçüde etkilemiştir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
bu zorluklara verdikleri yanıt, yerel ve bölgesel 
yönetim birlikleri ve ortaklar tarafından sunulan 
desteğe ve ulusal veya bölgesel yönetimlerle yapılan 
iş birliklerine bağlı olarak her bölgeye göre değişiklik 
göstermektedir.

Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat, 100 
göstergeden oluşan bir sistem geliştirmiştir; 
ancak henüz SKH uygulamalarının yerel düzeyde 
izlenmesi sürecini başlatmamıştır. Çoğu ülke, 
BM sistemi tarafından önerilen mevcut sistemi 

tamamıyla terk etmemekle birlikte göstergelerin 
yerelleştirilmesine yönelik etkili bir yöntem 
oluşturma sürecindeyken, birkaç ülke (ör. Belçika, 
İsveç) ise yerel ve bölgesel yönetimlerin katılımıyla 
ulusal SKH istatistik platformları geliştirmiştir. Yerel 
yönetim birlikleri, yerel göstergeler tanımlamak 
amacıyla (ör. Flaman Şehirler ve Belediyeler Birliği 
– Flaman Bölgesi’ndeki VVSG) ulusal istatistik ofisleri 
(ör. Hollanda) veya üyeleriyle iş birliği yapmaktadır. 
Almanya'daki yerel ve bölgesel yönetimler, çeşitli 
ortakların desteğiyle, belediyelerden SKH verileri 
toplamak için ulusal bir platform oluşturmuştur. 
Kuzey Avrupa belediyelerinde başka iyi örnekler 
bulunabilmektedir.  Bölgesel düzeyde ise Avrupa 
Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), tüm 
belediyeler için geçerli olan 30 “hedefi” kapsayan 
Sürdürülebilir Şehirler için Referans Çerçevesi’nin 
(RFSC) geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. CEMR 
ve Platforma tarafından UCLG ile iş birliği içinde 
yürütülen uluslararası araştırma, Avrupa’daki yerel 
yönetim birliklerinin %64'ünün ulusal veya yerel 
göstergelerle ilgili yürütülen çalışmalarla teması 
olduğunu göstermektedir.

Asya-Pasifik'teki birçok ülke, kendi ulusal 
istatistik sistemlerini SKH çerçevesine uyarlamaya 
çalışmaktadır. Örneğin, Endonezya ve Filipinler'deki 
yerel ve bölgesel yönetimler ulusal göstergeleri 
yerel planlara uyarlamaya çalışmaktadır. 
Endonezya'da, il veri merkezleri, takibi desteklemek 
için OneData portalını (Satu Data Indonesia) 
kullanmaktadır. Filipinler'de, kaydedilen ilerlemeyi 
ölçmek için performans ile belirli fonlara erişim 
arasında bağ kuran farklı puantaj cetveli sistemleri 
de kullanılmıştır. Çin’in Deqing ilçesinde (Zhejiang 
Eyaleti) uygulanmak ve geliştirilmek üzere 
yerelleştirilmiş SKH göstergelerini içeren bir pilot 
sistem geliştirilmiştir. Son olarak, Yeni Zelanda'da, 
Yerel Yönetim İdarecileri Derneği, SKH'lerle sıkı 
şekilde hizalı bir dizi ulusal gösterge geliştirmiştir. 
Delhi’de (Hindistan) ve Güney Kore'deki çeşitli 
belediyelerde ve illerde, SKH göstergelerinin yerel 
bağlamlara uyarlanarak "yerelleştirilmesine" yönelik 
yatırımlar yapılmıştır.

Latin Amerika'da ise ülkeler, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin izleme ve değerlendirme süreçlerine 
katılmalarına yardımcı olmak için ulusal sistemleri 
de kullanmaktadır. Kolombiya'daki Performans 
Değerlendirme Bilgi Sistemi (SINERGIA) ve 
Terridata, Meksika'daki Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Bilgi Sistemi (SIODS) ve Ekvador, Peru ve 
Guatemala'daki benzer uygulamalar buna örnek 

2.4 SKH’lerin yerel düzeyde 
izlenmesi ve raporlanması
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olarak verilebilir. Bununla birlikte, yerelleştirilmiş 
verilerin mutlaka SKH'lerle uyumlu olması 
gerekmemektedir. Brezilya'da, Ulusal Belediyeler 
Konfederasyonu (CNM), 2030 Gündemi’nin temel 
unsurlarına uyumluluğu değerlendirmek için tüm 
Brezilya belediyelerinin erişimine açık olan bir 
SKH gösterge tablosu -Mandala- geliştirmiştir. 
Kalkınma planlarının takibini sağlamak için farklı 
bölgeler ve şehirler kendi gösterge sistemlerini 
geliştirmiştir (ör. Buenos Aires, Medellín, 
Arjantin'deki Santa Fe eyaleti, Brezilya'daki Paraná 
eyaleti ve Meksika'daki Oaxaca). Özel sektör 
ve sivil toplumla ortaklaşa olarak 36 Kolombiya 
şehri, kalkınma planlarını denetlemek için yaşam 
kalitesini ölçen sivil toplum gözlemevlerini 
kullanmaktadır (ör. Bogota: “Nasıl yapıyoruz?”).

Afrika'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin 
izleme sürecine katılım durumları karmaşıktır. 
UNECA, tüm bölgede, veri bulunamaması 
nedeniyle mevcut SKH göstergelerinin %60'ından 
fazlasının izlenemeyeceği uyarısında bulunmuştur. 
Kayıt dışılık, güvenilir verilerin standart ve 
sistematik bir şekilde toplanmasını daha da 
zorlaştırmaktadır. Bu zorluklara rağmen, birçok ülke 
ilerleme kaydetmiştir. Ruanda’da yerelleştirilmiş 
verilerin toplanması için performans sözleşmeleri 
ve vatandaş karneleri gibi çeşitli sistemler 
kullanmıştır. Gana’nın İstatistik Hizmetleri, tüm 
düzeylerdeki SKH göstergeleri oluşturmak için 
veri erişilebilirliğini değerlendirmiştir.  Kenya, 
İlçe Entegre İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni 
kurarken, Zimbabwe ulusal Devlet İstatistik 
Komisyonu’nun çalışmalarını desteklemek üzere 
yerel makamlar tarafından atanan irtibat kişileri 
belirlemiştir. En büyük ve en donanımlı Afrika 
şehirlerinin veya bölgelerinin sadece birkaçı 
(eThekwini-Durban ve Güney Afrika'daki Gauteng 
bölgesi) yer temelli verilere erişebilmiştir. 
Afrika'daki veri ve bilgi yönetimindeki yenilikler 
sayesinde, özellikle “Şehrinizi Tanıyın” (Know 
Your City) girişimi yoluyla, gecekondu sakinleri 
kuruluşlarının ve federasyonlarının, UCLG Afrika 
ve Cities Alliance ile iş birliği içinde, gayri resmi 
yerleşim yerlerindeki veri toplama çalışmalarına 
katılımı önemli ölçüde artmıştır.26 Yerel 
toplulukların katılımı ve veri toplama sürecine 
katkıları, yerel ve bölgesel yönetimlerin daha 
fazla bilgiye erişmesini sağlama ve Afrika ve diğer 
bölgelerdeki yerelleştirilmiş politikaların etkisini 
ve etkinliğini artırma potansiyeline sahiptir. 

Diğer bölgelerdeki ilerlemeler ya daha 
yavaş seyretmiş ya da daha az etki göstermiştir. 
Avrasya'da ise ülkeler, yerel verileri toplamak 
ve açıklamak için yerel ve bölgesel yönetimleri 
ulusal istatistik büroları veya yetkili bakanlıklar 
ile aktif olarak iş birliği yapmaya teşvik eden 
yasal düzenlemeler oluşturmuştur. Ukrayna'da, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bir 
izleme çerçevesi geliştirmek için yerel makamlarla 
birlikte sahada çalışmıştır. Buna karşılık, Orta 
Doğu ve Batı Asya (MEWA) bölgesinde ise 
izleme ve değerlendirmeye yönelik yerel bir 
girişim bulunmamaktadır. Türkiye'de, VNR'lerin 
hazırlanması sürecinde yerel deneyimleri 
toplamak üzere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
harekete geçmiştir. Göstergelere sahip bir izleme 
sisteminin bulunduğu ülkelerde, bu sistem yalnız 
ulusal düzey için ve ulusal düzeyde tanımlanmıştır. 

Diğer girişimler uluslararası ağlar tarafından 
başarıyla desteklenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma 
Çözümleri Ağı (SDSN); ABD, Avrupa’daki 
bazı şehirler ve Brezilya için şehir düzeyindeki 
göstergelere dayalı gösterge tablosu geliştirmiştir. 
Hindistan, İtalya ve İspanya'daki yerel 
performansın değerlendirilmesine yönelik olarak 
da benzer bir metodoloji uygulanmıştır. Dünya 
Kent Verileri Konseyi (World Council of City Data), 
küresel gündemlerin amaç ve hedeflerine yönelik 
performansı ve uyumluluğu değerlendirmek için 
bazı metrikler (ve ISO sertifikası) geliştirmiştir. 
Farklı kıtalardan 100'den fazla şehir hâlihazırda 
sertifika başvurusunda bulunmuştur. Araştırma 
kurumları, yerel ve bölgesel yönetimlerle birlikte 
Cape Town ve Kisumu (Kenya) gibi şehirlerdeki 
izleme sistemleri üzerinde çalışmaktadır. UCLG'nin 
büyükşehirler teşkilatı olan Metropolis, belirli 
büyükşehir göstergeleri tanımlamak ve dünyadaki 
büyükşehirlerin karşılaştırmalı performans 
değerlendirmelerini sağlamak için Londra 
Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu ve Barselona 
Büyükşehir İdaresi ile birlikte çalışmıştır.

Genel olarak, temsil eksikliği ve yerel çeşitliliği 
açıklamak ve yerel düzeyde mevcut olan bilgi 
zenginliğinden yararlanmak için uygun araçlara 
duyulan ihtiyaç, yerel ve bölgesel yönetimleri daha 
fazla girişimde bulunmaya ve yerelleştirmenin 
izlenmesi ve raporlanması süreçlerinde daha 
görünür olmanın yollarını aramaya itmiştir. Birçok 
yerel yönetim, ülkelerinin VNR'lerini yansıtan ve 
ulusal düzeydeki bilgiyi sahadaki yerel bilgilerle 
tamamlayan belgeler olan kendi Gönüllü 
Yerel Değerlendirme Raporları’nı (VLR’ler) 
tasarlamıştır. Japonya’daki üç belediye ve New 
York şehri bu bakımdan çığır açmış ve onların ortaya 
koyduğu örnek, büyük veya küçük şehirlerin, illerin 
ve bölgelerin de aynı doğrultuda bazı girişimlerde 
bulunmalarını ve daha iyi, erişilebilir ve ayrıştırılmış 
veriler talep eden bilinçli ve sorumlu bir 
yönetimler topluluğunun oluşmasını sağlamıştır. 
Hâlihazırda 21 VLR örneği, Birleşmiş Milletler’in 

Afrika'da ve başka bölgelerde, yerel 
toplulukların veri toplama sürecine 
katılımı, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
daha fazla bilgiye erişimini sağlayabilir 
ve yerelleştirilmiş politikaların etkinliğini 
arttırabilir.

26. Daha fazla bilgi için ayrıca 
şu bağlantıdaki proje raporuna 

bakın: https://knowyourcity.info/
wp- content / uploads / 2018/02 / 
SDI_ StateofSlums_LOW_FINAL.

pdf.
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özel çevrimiçi veri tabanında bulunmaktadır. 
UCLG özellikle Barselona, Bask Bölgesi, Bristol, 
Buenos Aires, Canterbury, Helsinki, La Paz, Los 
Angeles, Mannheim, Mexico City, Sidney, Taipei 
ve Viyana'nın yerel raporlarını toplamış ve gözden 
geçirmiştir.  2018 yılında, UCLG, HLPF'ye paralel 
olarak New York'ta düzenlenen Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Forumu'na ev sahipliği yapmış 
ve forumda New York, Toyama, Kitakyushu 
ve Shimokawa kentleri tarafından ilk VLR'ler 
sunulmuştur. 2019'da, UCLG’nin Öğrenme ve 
Araştırma Departmanı, yerel makamlara kendi 
VLR'lerini nasıl tasarlayacaklarına ve küresel 
izleme çalışmalarına en üst düzey katkıyı nasıl 
sunabileceklerine dair bir eğitim modülü üzerinde 
çalışmıştır.27

Yerel ve bölgesel yönetimlerin izleme ve 
raporlama süreçlerine katılımı; şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve aynı zamanda bilgi meselesidir. 
Yerel ve bölgesel yönetişim, benzersiz 
deneyimler, veriler, göstergeler, iyi ve kötü 
uygulamalar, yenilikçi ve çığır açan girişimlerin 
potansiyel kaynağı olmanın yanı sıra problemlerin, 
darboğazların ve devam eden sorunların tespiti 
için bir turnusol testidir. Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin, gündemlerin uygulanmasına 
yönelik izleme sürecine ve  ortaya çıkan 
başarıların raporlanması sürecine katılımı, 
küresel gündemlerin hayata geçirilmesi için her 
yerelleştirme stratejisinin merkezinde olmalıdır. 
İzleme süreçlerinin yerel düzeyde geliştirilmesi ve 

SKH'lerin ve küresel gündemlerin daha etkin bir 
şekilde yerelleştirilmesi ve uygulanmasına yönelik 
toplulukların ve bölgelerin özgün bilgilerinden 
yararlanılması için, yerel ve bölgesel yönetimler, 
ulusal hükümetler, istatistik ofisleri ve uluslararası 
toplum arasında kurulacak iş birliği çok önemlidir.

Raporda özetlenen deneyimlere dayanarak, 
engellere ve çoğu zaman olumsuz kurumsal 
çerçevelere rağmen, kentleşmenin ve yerel 
ve bölgesel yönetimlerin SKH'lerin ve diğer 
kalkınma gündemlerinin uygulanmasında 
merkezi unsurlar oldukları konusunda şüphe 
yoktur. Giderek daha fazla sayıda taahhütlerine 
bağlı yerel ve bölgesel yönetim, SKH'lerin ve 
küresel kalkınma gündemlerinin uygulanmasına 
yönelik girişimlerde bulunmaktadır; ancak bu 
girişimlerin ölçeğinin ve kapsamının arttırılması 
ve yerel düzeydeki izleme ve değerlendirme 
mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte, bu bölümde vurgulandığı üzere, 
yerel eylemin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması, 
yerel ve bölgesel yönetimleri desteklemek için 
yürürlükte olan kurumsal bağlamlara ve politikalara 
bağlıdır. Bir sonraki bölüm, bu bağlamların 
zaman içindeki evrimini analiz etmekte ve dünya 
çapındaki bölgelerin yerel eyleme elverişli 
kurumsal ortamlara ne ölçüde sahip olduğunun 
genel bir değerlendirilmesini sunmaktadır. 

Kitakyushu, Japonya 
(fotoğraf: Pedro 
Serapio, biraz. ly / 
2Mqghwi) 

27. Modüle, çevrimiçi olarak 
şu bağlantıdan ücretsiz olarak 
erişilebilir: https: // www. learning.
uclg.org/module-3.
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Yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmek, 
SKHleri yerelleştirmenin temel ayaklarından 
biridir: yetkilerin ve kaynakların devrini teşvik 
etmekte, yerindenlik ve yerel özyönetim 
sağlamakta ve yerel  ve bölgesel yönetimleri 
daha hesap verebilir ve sorumlu kılmaktadır. 
103 ülkenin anayasası (gözden geçirilen 153 
anayasa arasından) yerel ve bölgesel yönetimleri 
tam teşekküllü bir yönetim düzeyi olarak kabul 
etmektedir.28 Bu tür bir tanıma, her zaman fiili 
desantralizasyona veya yerelleştirme sürecinde 
rol oynayan iyi donanımlı yerel ve bölgesel 
Yönetimlerin mevcudiyetine dönüşmemektedir. 
Bununla birlikte, desantralizasyonun etkili 
olabileceği birçok yol vardır; düzenli yerel 
seçimler, açıkça verilmiş yetkiler ve sorumluluklar, 
yeterli  insan kaynağı ve mali kaynaklar yerel ve 
bölgesel yönetimleri güçlendirmekte ve halk 
önünde daha sorumlu kılmaktadır.

Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, en azından 
1980'lerden bu yana, desantralizasyon eğilimleri 
küresel ölçekte yayılmıştır; ancak desantralize 
sistemler hâlâ çok çeşitlidir. Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin yasal, mali ve idari çerçevelerinde 
yapılan büyük reformlar, son on yılda çoğu ülkenin 
ulusal politika gündemlerinde üst sıralarda yer 
almıştır. Küresel çapta yerel ve bölgesel yönetimler, 
toplam kamu harcamalarının %24,6'sını, toplam 
kamu gelirlerinin %25,7'sini ve toplam kamu 
yatırımlarının %36'sını oluşturmaktadır; bununla 
birlikte toplam kamu yatırımları küresel GSYİH'nın 
yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmaktadır 
(%1,3).29  Desantralizasyon reformları aynı zamanda 
birçok ülkede orta düzey yönetim düzeylerinin 

(ör. bölgeler, ilçeler, bölümler vb.) kurulmasını ve 
karmaşık, çeşitliliğe sahip ve geniş kentsel alanların 
sorunlarının daha iyi ele alınması için büyük metropol 
alanlarda yönetişim reformlarını teşvik etmiştir. 
Genel olarak, desantralizasyon etkileyici bir ilerleme 
gösterse de, yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel 
gündemlerin yerelleştirilmesindeki isteklerine ve 
hareket etmeleri beklenen gerçek bağlama dair 
ciddi kaygılar mevcuttur.

Örneğin, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çoğu 
ülke, köklü bir yerel özyönetim geleneğine sahiptir. 
Yerel ve bölgesel yönetimler, kamusal ve sosyal 
hizmetlerin ve temel altyapıların sağlanması ile 
yerel ekonomik kalkınmanın ve bölgesel uyumun 
desteklenmesinde çok önemli bir rol üstlenmektedir.  
Avrupa’daki yerel yönetimler, genellikle kamu gelir 
ve giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturmakta 
(ortalama %25’tir; ancak Kuzey ülkelerinde 
bu oran %52'ye kadar ulaşmaktadır) ve kamu 
yatırımlarında (%40) önemli bir rol oynamaktadır. 
Yerel Özerklik Endeksi'ne (Local Autonomy Index - 
LAI) göre, 30 Kuzey ve Batı Avrupa ülkesi en yüksek 
desantralizasyon düzeyine sahiptir. Çoğu AB Üye 
Devletleri olan Orta Avrupa'nın diğer ülkelerinde, 
yüksek yasal ve (bir dereceye kadar) idari özerklik 
sunan desantralizasyon süreci yakın zamanda 
oluşturulmuştur; yetkilerin ve güçlerin yeniden 
merkezileştirildiği Macaristan bu ülkeler arasında 
yer almamaktadır. Güneydoğu Avrupa’daki AB 
üyesi olmayan ülkelerde, Yerel Özerklik İndeksi’nde 
üst sıralarda yer alan Sırbistan ve Hırvatistan hariç, 
desantralizasyon hâlâ başlangıç aşamasındadır. 
Bununla birlikte, Avrupa'daki yerel finansman, 
2008-2009 küresel ekonomik krizinin ardından 

3. Yerel ve bölgesel 
yönetimlere 
“elverişli ortamlar” 
sunulması, SKH’lerin 
yerelleştirilmesine nasıl 
katkı sağlar?
3.1 GOLD Raporu’ndan 12 yıl 
sonra desantralizasyonun evrimine 
küresel bir bakış

28. Bu tahmin Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

ve Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler, “Yerel 
Yönetimlerin Finans ve 
Yatırımına ilişkin Dünya 

Gözlemevi” ve UCLG Afrika 
ve Kentler İttifakı, Afrika’daki 

Yerel Yönetimler.

29. Bu rakamlar harcamalar 
için 106 ülke, gelirler için 

104 ülke ve doğrudan kamu 
yatırımı için 99 ülke örneğine 

dayanmaktadır. OECD ve 
UCLG, “2019 Ulusal Kamu 

Maliyesi ve Yatırımları 
Gözlemevi Raporu - Önemli 

Bulgular.”

30. Bkz. Avrupa bölümü. LAI 
için bkz: Ladner, Keuffer 

ve Baldersheim, “Yerel 
Özerkliğin Ölçülmesi 39 

Ülkede (1990-2014). ”, alıntısı 
OECD, Merkezi Olmayan 

Çalışmanın Yapılması, 
s.52. Yerel ve bölgesel 

yönetimlerin güçlendirilmesi, 
SKH’lerin yerelleştirilmesinin 

merkezinde yer almaktadır. 
Yerel ve bölgesel yönetimlerin 

güçlendirilmesi, 
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gelen mali kemer sıkma önlemlerinden etkilenmiş 
ve bu durum genel hükümet harcamalarına kıyasla 
yerel yönetim harcamalarında genel bir düşüşe 
(%27,3'ten %25'e) yol açmıştır. AB’nin Üye Devletler 
üzerindeki mali kısıtlamaları ile birlikte, Avrupa’daki 
birçok ulus-altı yönetim, bölgede sürdürülebilir bir 
geleceğin hazırlanması için gerekli olan yatırımları 
etkileyebilecek kısıtlamalarla karşı karşıyadır.

Asya-Pasifik bölgesinde, desantralizasyon süreci 
henüz yeni olup 1990'lara dayanmaktadır. Yerel 
ve bölgesel yönetimler, kamu harcamalarının ve 
gelirlerinin yaklaşık %33'ünü ve kamu yatırımlarının 
%40,6'sını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 
Asya-Pasifik’teki yerel ve bölgesel yönetimler 
arasında her ülkenin kalkınma düzeylerine göre 
büyük farklılıklar bulunmaktadır ve bu bölgedeki 
yerel ve bölgesel yönetimlere yönelik “elverişli 
ortamlar” Avrupa'dakinden çok farklıdır. Asya-
Pasifik bölgesinin çoğu ülkesinde, yerel yönetimler, 
kısıtlı kurumsal çerçeveler, belirsiz ve örtüşen güç 
dağılımı veya kısıtlayıcı denetim altında faaliyet 
göstermektedir. Kalkınma düzeyi açısından, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin kurumsal çerçevelerine ilişkin 
2018 UCLG ASPAC Değerlendirmesi’ne göre, yerel 
ve bölgesel yönetimler için en elverişli ortamlar 
(Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore), 
yüksek ekonomik kalkınma, yüksek yerel kamusal 
hizmet kalitesi ve iyi bir refah seviyesi ile ilişkilidir. 
Bu gruptaki ülkeleri Endonezya ve Filipinler takip 
ederken, Çin -oldukça merkezi bir siyasi sisteme 
sahip olmasına rağmen- değerlendirmede üst 
sıralarda yer almaktadır. Geçtiğimiz birkaç yıl 
boyunca, yerel ve bölgesel yönetimler, kentsel 
kalkınmayı sağlamak ve temel altyapı hizmetleri 
sunmak amacıyla göreli özerkliklerini arazi gelirlerini 
mobilize etmek ve borç almak için kullanmıştır.  
Orta düzeyde desantralizasyon puanına sahip 
ülkelerden oluşan ikinci grupta; Tayland, Vietnam, 
Hindistan ve bazı Pasifik Adaları (ör. Vanuatu) yer 
almaktadır. Bu ülkelerin çoğunun puanları, zayıf 
mali desantralizasyondan etkilenmektedir. Üçüncü 
grup, yerel ve bölgesel yönetim reformlarının henüz 
erken bir aşamada olduğu veya yerel yönetimlerin 
desantralize olmaktan daha çok dekonsantre 
olduğu beş ülkeyi içermektedir (Kamboçya, Laos 
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, Myanmar 
ve Sri Lanka). Sonuncu grup ise desantralizasyon 
politikasının hiç ilerleme göstermediği veya 
gerilediği ülkeleri içermektedir (Bangladeş, 
Pakistan ve Doğu Timor).

Latin Amerika'da desantralizasyon, 1980'lerden 
bu yana önemli ilerleme kaydetmiştir.   Yerel 
ve bölgesel yönetimler kamu harcamalarının 
%19'unu ve kamu gelirlerinin ortalama %23'ünü 
oluşturmakta ve kamu yatırımında önemli bir rol 
oynamaktadır (ülkeler ve şehirler arasında büyük 
farklılıklar olsa da bu oran %39’dur). Bölgedeki 
hemen hemen tüm ülkelerde yerel yönetimler 
demokratik yollarla seçilmektedir. Bununla 
birlikte, süreç doğrusal olmamıştır: birçok ülkedeki 
desantralizasyon süreçleri, durgunluk ve gerileme 

dönemleri yaşarken, diğer ülkelerde ise kaydedilen 
ilerleme yavaş olmuştur. Çoğu Latin Amerika 
ülkesindeki yerel ve bölgesel yönetimler önemli 
zorluklarla karşı karşıyadır. Bölgeler ve şehirler 
arasındaki eşitsizlikler devam etmekte veya daha da 
artmaktadır; bu durumun yerel hizmetlere erişim ve 
yerel hizmet kalitesi üzerinde etkisi olmuştur. Dikey 
bütçe dengesizlikleri, yerel ve bölgesel yönetimleri 
merkezi hükümetler tarafından verilen ödeneklere 
giderek daha fazla bağımlı hale getirmektedir. 
Birçok ülkede hibeler büyük ölçüde belirli bir amaç 
için tahsis edilmiş olduğundan, yerel özerkliğin 
kısıtlanması muhtemeldir. Rapor, Brezilya ve 
Kolombiya'yı desantralizasyon sürecinde en büyük 
ilerlemeyi gösteren iki ülke olarak tanımlamıştır ve 
bu ülkeleri Bolivya, Ekvador ve Peru izlemektedir. 
Federal yapıdaki Arjantin ve Meksika ülkeleri, 
federe eyaletlere ve illere önemli güç ve kaynakları 
tahsis ettikleri için desantralize yönetime sahip 
ülkeler olarak görülmekle birlikte, bu ülkelerde 
de belediyelerin özerklikleri daha sınırlıdır. Güney 
Amerika'nın Güney Konisi'nde yer alan geri 
kalan üç ülke olan Şili, Paraguay ve Uruguay’daki 
desantralizasyon süreçleri, Uruguay'ın son yıllarda 
kaydettiği ilerlemeye rağmen, daha kısıtlıdır. Orta 
Amerika’da ve Karayipler alt bölgesinde, belediyeler 
daha sınırlı yetkilere ve kaynaklara sahiptir. 
Desantralizasyon, bölgedeki merkezi yönetimler ile 
ulus-altı yönetimler arasında daha büyük idari, mali 
ve sosyo-ekonomik karşılıklı bağımlılığa öncülük 
etmektedir; bununla birlikte, kamu politikalarının 
tutarlılığının ve etkinliğinin sağlanması için çok 
düzeyli yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesi 

Arequipa Caddesi, Peru 
(fotoğraf: Phil Robinson, bit.
ly/35jbndt).
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gerekmektedir. 
Afrika'da, desantralizasyon taahhütleri ve 

çıktıları çok çeşitlidir. Afrika'daki yerel ve bölgesel 
yönetimler, kamu harcamalarının ve gelirlerinin 
sırasıyla ortalama %5'ini ve %17'sini oluştururken, 
kamu yatırımlarının sadece %19,4'ünü 
oluşturmaktadır. Bu oran, tüm bölgelerdeki en düşük 
orandır. 2019 itibariyle, 17 ülke, Desantralizasyon, 
Yerel Yönetim ve Yerel Kalkınma Değerleri ve 
Prensipleri 2014 Sözleşmesi'ni imzalamış ve bu 
ülkelerden sadece dördü sözleşmeyi onaylamıştır. 
Ancak hukuki desantralizasyon ile sahadaki 
fiili desantralizasyon arasında ciddi bir uçurum 
vardır. Desantralizasyon dalgaları, 1990'lardan bu 
yana periyodik olarak Afrika’da hızla yayılırken, 
desantralizasyon düzeyi ülkeler arasında olduğu 
gibi ülke içinde de değişmektedir. 2018 UCLG 
Afrika Değerlendirmesi; Güney Afrika, Uganda, 
Tanzanya ve Fas'taki yerel ve bölgesel yönetimlerin 
daha istikrarlı bir “elverişli kurumsal ortama” sahip 
olduklarını göstermektedir. On ülkeden oluşan 
ikinci bir grup, “oldukça elverişli” bir çevreye 
sahiptir (Benin, Burkina Faso, Burundi, Eswatini, 
Gana, Kenya, Ruanda, Senegal, Zambiya ve 
Zimbabve).  Son iki grup (sırasıyla 20 ve 13 ülke) 
ise hâlâ yerel ve bölgesel yönetimlere yönelik 
daha elverişli bir ortamın oluşturulması için önemli 
reform çalışmalarına ihtiyaç duymakta veya durgun 
veya gerileyen reform politikaları sergilemektedir. 
Bununla birlikte, iyimser olmak için hâlâ nedenler 
bulunmaktadır. Yakın zamanda gerçekleşen barışçıl 
ve demokratik dönüşümün sonucunda Mali ve 
Tunus yerel özyönetimde ilerleme kaydetmiştir. 
Togo, 30 yıl aradan sonraki ilk yerel seçimlerini 
Haziran 2019'da gerçekleştirmiştir. Bununla 
birlikte, yerel ve bölgesel yönetimler artan bir mali 
baskı ile karşı karşıyadır. Yoksulluk ve kayıt dışılık 
çoğu yerel ve bölgesel yönetimin gelir tabanını 
etkilemektedir ve yönetimler arası dikey ödenekler 
yetersiz kalmaktadır; bu durum da etkili temel 
hizmetlerden taviz verilmesine neden olmaktadır. 
Desantralizasyon, SKH'lerin hayata geçirilmesi için 
kritik bir unsur olsa da, Afrika'daki yerelleştirme 
sorununun yalnızca bir parçasıdır.

Avrasya'da ise bu raporda incelenen tüm ülkeler, 
desantralizasyon sürecinin farklı aşamalarında 
gibi görünmektedir. Sovyetler Birliği'nin sona 
ermesinden bu yana yapılan çeşitli reformlar, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin özerkliğini güçlendirmiş 
veya azaltmıştır; bu durum ciddi mekânsal 
eşitsizliklere ve eşitsiz bölgesel kalkınmaya yol 
açmıştır. Desantralizasyon düzeyi, Belarus ve 

Orta Asya ülkelerindeki (Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) yüksek 
merkezi yapıya sahip sistemlerden, Ermenistan ve 
Gürcistan'daki (belediye veya bölge düzeyinde) 
nispeten daha özerk öz yönetime ve Rusya'daki 
iki kademeli bir yerel özyönetim sistemine kadar 
farklılık göstermektedir. Ukrayna ve Azerbaycan 
gibi diğer ülkelerde ise yerel öz yönetim organları, 
merkezi yönetimin dekonsantre organlarıyla birlikte 
bulunmaktadır. Bölgedeki ulus-altı yönetimlerin 
oldukça önemli bütçeleri ve yatırım kapasiteleri 
bulunmaktadır (kamu yatırımlarının ortalama 
%41,9'u ve Belarus, Kazakistan ve Rusya'da ise 
%60'tan fazlasını oluşturmaktadır). Bununla birlikte, 
uygulamada, Avrasya’daki çoğu ülkedeki yerel ve 
bölgesel yönetimlerin harcama politikaları üzerinde 
oldukça sınırlı bir kontrolü vardır.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin, toplam kamu 
harcamalarının sırasıyla %10,1 ve% 10,8'ini ve 
kamu yatırımlarının ise %18'ini oluşturduğu Türkiye 
ve -daha az oranda- Filistin dışında, Orta Doğu ve 
Batı Asya (MEWA) bölgesindeki ülkeler, yüksek 
merkezileşme derecesine sahiptir. İran, Irak, Ürdün 
ve Lübnan gibi ülkeler geride kalırken, Körfez 
ülkelerindeki yerel yönetimler ulusal karar alma 
mekanizmalarına bağımlıdır.

SKH'lerin hayata geçirilmesi için yerel 
düzeyde daha fazla kamu yatırımına ihtiyaç 
olduğu ve bu yatırımların diğer kaynakların 
harekete geçirilmesinde hayati bir rol oynadığı 
düşünüldüğünde, yerel ve bölgesel yönetimler için 
borçlanmaya erişim tüm bölgelerde kritik öneme 
sahiptir. Borçlanmaya erişim konusu, Bölüm 3.3'te 
özetlenmiştir.

SKH'lerin yerelleştirilmesi için desantralizasyonun 
doğurduğu kesin sonuçlar, süreçler kadar 
çeşitlidir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
SKH'lerin yerelleştirilmesi için proaktif politikalar 
benimsemesine yönelik teşvikleri zayıflatan veya 
bozan birkaç faktör vardır. Bu faktörler arasında, 
desantralizasyon sürecinin zayıf veya kısmi olarak 
uygulanması, yasal çerçevelerle ilgili belirsizlik, 
sorumlulukların yeterince paylaşılmaması, yetkilerin 
çakışması veya bölünmesi, yetersiz kaynaklar, 
fonlanmayan görevler ve çakışan önceliklerin 
düzene sokulması için zayıf mekanizmalar yer 
almaktadır. Siyasi istikrarsızlık ve belirsiz seçim 
döngüleri, yerelleştirme süreçlerinin karmaşıklığını 
arttırmaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
sorumluluklarını yerine getirebildikleri, 
kaynaklarında yenilik yapabildikleri ve bu 
kaynaklardan yararlanabildikleri yasal ve 
kurumsal ortamın sağlanması, 2030 Gündemi’nin 
gerçekleştirilmesi için sürdürülebilir ulusal 
kalkınma süreçlerini harekete geçirecek güçlü 
bir bölgesel kalkınma için zorunludur. 

Küresel olarak, yerel ve bölgesel 
yönetimler toplam kamu harcamalarının 
%24,6'sını, toplam kamu gelirlerinin 
%25,7'sini ve toplam kamu yatırımlarının 
%36'sını oluşturmaktadır.
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2030 Gündemi’nin ve diğer kalkınma 
gündemlerinin bütünsel, birbirine bağlı ve 
çapraz kesen doğası göz önüne alındığında, 
SKH'ler, tüm ülkelere, kesişen bir uygulama 
aracı olarak sürdürülebilir kalkınma için 
politika tutarlılığını arttırma çağrısında 
bulunmaktadır. SKH 17.14’ün gerektirdiği 
gibi sürdürülebilir kalkınma için politika 
tutarlılığının arttırılması; güçlü bir siyasi 
bağlılığı, uzun vadeli ortak bir stratejiyi, 
koordinasyon ve tüm yönetim düzeylerini ve 
paydaşları içerecek politika etkileşimleri için 
kurumsal mekanizmaları ve bunların yanı sıra 
uyarlanmış finansman mekanizmalarını ve 
kapsayıcı izleme ve raporlamayı içermektedir.31 
Sinerji oluşturma, kurumlar arasındaki 
çakışmaları ve kritik boşlukları azaltma ve 
ödünleşmelere ve bütünleşik yaklaşımlara 
katkıda bulunma amacını taşıyan çok düzeyli 
yönetişim düzenlemeleri, politika tutarlılığı ve 
etkili yerelleştirme anlamında etkilidir. Farklı 
bölgelerdeki desantralizasyon süreçlerinde son 
birkaç on yılda görülen ilerleme, daha karmaşık 
bir siyasi kurumsal manzaraya ve çok düzeyli iş 
birliğini geliştirme ihtiyacına yol açmıştır. 2030 
Gündemi’nin uygulanması, kuşkusuz, değişim 
süreçlerini genişletme ve kurumsal iş birliğini 
güçlendirme ve genişletme noktasındaki 
mevcut zorlukların çoğuna çözüm bulma fırsatı 
anlamına gelmektedir.

Raporun giriş kısmında tanımlandığı üzere, çok 
düzeyli yönetişimin en az iki boyutu vardır: farklı 
yönetim düzeyleri arasında dikey iş birliği ve aynı 
yönetişim düzeyindeki yönetimler ve kurumlar 
arasında (ör. belediyeler arasında) yatay iş birliği. 
Daha iyi koordinasyon, politika tutarlılığını arttıran 
güvenin ve hesap verebilirliğin sağlanmasına 
katkıda bulunabilmektedir. Bununla birlikte, daha 
fazla aktör ve süreç SKH uygulama sürecinin 
bir parçası haline geldiğinden, politika karar 
mekanizmaları ve uzlaşma daha karmaşık hale 
gelebilmektedir. Öte yandan, iyi hazırlanmış çok 
düzeyli yönetişim uygulamaları, yerel mülkiyeti ve 
yerel kurumların ve aktörlerin süreçlere katılımını 
kolaylaştırırken, stratejilerin yerel gerçekliklere 
uyarlanmasını mümkün kılan yenilikleri ve 
deneyleri teşvik etmektedir. Ayrıca, etkili çok 
düzeyli yönetişim mekanizmaları bölgesel ve ulusal 
kalkınma hedeflerine de katkıda bulunmaktadır.32

Yerel düzeyde, sürdürülebilir kalkınma için 

bütünleşik bir bölgesel yaklaşımın benimsenmesi, 
bölgelerdeki politika tutarlılığını ve çok düzeyli 
yönetişimi teşvik etmek için bir kaldıraç görevi 
görmektedir. Bu durum, ana yerel aktörleri 
-kurumları ve paydaşları- bir araya getirmekte 
ve bir stratejik vizyonun, koordineli eylemin 
oluşturulmasını ve yerel ve bölgesel önceliklerin 
ulusal kalkınma planlarına daha iyi eklemlenmesini 
desteklemektedir. Etkili çok düzeyli yönetişim, 
yerindenlik ve yerel özerkliğe saygı ilkesine 
dayalı olarak diyalog ve hesap verebilirliği 
güçlendirmenin bir aracı olmalıdır.

Bu raporun farklı bölgeleri ele alan bölümleri, 
2030 Gündemi ve diğer küresel taahhütlerin 
gerektirdiği koordinasyona yönelik “bütüncül 
devlet” yaklaşımını devreye sokmak ve aynı 
zamanda yerel paydaşların katılımını güvence 
altına almak için kurumsal çevrede reform 
yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Nitekim SKH uygulama süreçleri nedeniyle 
yeni koordinasyon mekanizmaları kuran 
veya mevcut koordinasyon mekanizmalarını 
güçlendiren ülkeler, çok düzeyli yönetişim 
çerçevelerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmuştur. Daha önce de vurgulandığı 
gibi, birçok hükümet yeni ulusal koordinasyon 
mekanizmaları (ör. üst düzey SKH komisyonları) 
oluştururken, diğerleri önceden var olan 
mekanizmalarını (ör. sürdürülebilir kalkınma 
konseyleri) yenilemiştir. Hemen hemen tüm 
ülkeler, SKH'leri kalkınma stratejilerine entegre 
etmek veya SKH'ler için belirli yol haritaları çizmek 
için çaba sarf etmiştir. Aynı zamanda, ülkeler 
SKH'lerin ulusal ve yerel kalkınma planları 
gibi planlara daha iyi eklemlendirilmesi için 
ulusal kalkınmaya ilişkin planlama sistemlerini 
geliştirmektedir. Çoğu durumda bu çalışmaların 
etkinliği ve aldığı mesafe, hâlâ kanıtlanmayı 
beklemektedir ve ülkelerin deneyimleri, çok 
düzeyli yönetişim mimarisindeki doğal zorlukları 
ve çelişkileri ortaya koymaktadır.

Tüm bölgelerde, planlama sistemlerinde 
reform yapmak ve SKH'lerin daha koordineli 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için farklı 
stratejiler mevcuttur. Ülkeler; normatif, teknik, 
finansal araçları ve politika araçlarını karıştırmakta 
ve farklı esneklik dereceleriyle dikey koordinasyon 
stratejileri benimsemektedir. Bu yaklaşımlar, ulus-
altı yönetimlerin katılımını sağlamak için merkezi 
yönergeleri esnek politikalarla birleştiren güçlü 

3.2 Yerelleştirmeyi ve politika 
tutarlılığını geliştirmek için çok düzeyli 
yönetişimin çalışmasını sağlamak

31. OECD, politika tutarlılığını 
artırmak için sekiz yapı taşı 
tanımlamıştır: siyasi bağlılık ve 
liderlik, uygulamaya bütünleşik 
yaklaşımlar (ekonomik, 
çevresel ve sosyal kaygıların 
dengelenmesi), uzun vadeli 
planlama ufku, potansiyel 
politika etkileri (ör. Olumsuz 
etkiler), politika ve kurumsal 
koordinasyon, yerel ve bölgesel 
katılım, paydaş katılımı ve 
izleme ve raporlama. OECD, 
“Sürdürülebilir Kalkınma için 
Politika Tutarlılığı. Sürdürülebilir 
ve Dayanıklı Toplumlara 
Doğru 2017:  Yoksulluğun 
Ortadan Kaldırılması ve Refahın 
Geliştirilmesi. ” 

32. UNPAN, “Birlikte Çalışma: 
Entegrasyon, Kurumlar ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, Dünya Kamu Sektörü 
Raporu 2018. ”
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ulusal liderliğe sahip ülkelerden, sıkı bir dikey 
koordinasyon gerektiren daha katı yukarıdan 
aşağı politikalara kadar uzanmaktadır. Genellikle, 
SKH yerelleştirmesine yönelik daha esnek 
politikalar, ulusal öncelikleri yerel girişimlerle 
uzlaştırma ve buna ek olarak, potansiyel olarak 
farklı yönetim seviyelerine genişletilebilecek 
küçük ölçekli deneyimleri test etmek için yerel 
kalkınma süreçlerini teşvik etme ihtiyacına daha 
fazla odaklanmaktadır. Spektrumun karşı ucundaki 
katı dikey hiyerarşiler, doğaları gereği daha az 
esnektir. Yerel paydaşların katılımı için kilit nokta 
olan, planlama, uygulama stratejileri ve kaynak 
tahsisinin yerel bağlamlara uyarlanmasının yanı 
sıra, yerel yönetimlerin hesap verebilirliğini de 
engelleyebilmektedir. Farklı bölgelerdeki bazı 
örnekler, farklı kıtalardaki farklı yaklaşımları 
göstermektedir.

Endonezya ve Filipinler'de, bazı ulusal 
kararnameler, SKH'leri ulusal ve ulus-altı kalkınma 
planlarına dâhil etmeyi zorunlu hale getirerek, 
yönetimin tüm seviyelerinde raporlama için yeni 
mühletler ve gösterge sistemleri belirlemiştir. 
Ayrıca, koordinasyon ve takipte orta düzey yönetim 
seviyeleri olan ulusal bakanlıkların veya ajansların, 
bölgesel konseylerin veya il konseylerinin rollerini 
güçlendirmiştir. Her iki ülke de yukarıdan aşağıya 
yaklaşımları benimsemiş, ancak destekleyici 
politikalar konusunda farklılaşmıştır. Endonezya, 
daha geniş destek girişimleri (koordinasyon, kılavuz 
ilkeler, eğitim ve fonlar) geliştirmiştir ve bunun 
kapsamı önemli ölçüde geniştir (daha önce de 
belirtildiği gibi, il yönetimlerinin %52'si SKH'ler 
ile uyumlu yerel eylem planları geliştirmiştir), 
ancak bu uygulamanın gerçek etkisi daha fazla 
değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Filipinler'de 
ise ülkenin içinde bulunduğu siyasi bağlam, 
SKH'lerin yerelleştirilme derecesini sınırlamaktadır.33 

Çin, tarihsel olarak dikey bir planlama yaklaşımı 
benimsemesine rağmen (ulus-altı yönetimler beş 
yıllık bir ulusal kalkınma planı izleyeceklerdir), ulus-
altı yönetimlerin katılımını sağlamak için esnek 
politikalar içeren merkezi yönergeler uygulayan 
gruba daha yakındır. Yerel ve bölgesel yönetimleri 
devreye sokmak için Çin hükümeti, inovasyon ve 
deneylemeye yönelik -başarılı olunması halinde 
geliştirilecek (ör. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi’nin Uygulanması için Çin İnovasyon 
Uygulama Bölgeleri Geliştirme Planı)- politika 
teşviklerini içeren bir dizi araç geliştirdi.

Afrika'da Gana, SKH uygulama süreçlerinin daha 

iyi koordinasyonunu sağlamak için desantralize 
planlama sisteminden yararlanmıştır. Ulusal 
hükümet, bölgelerdeki dikey (ulusal / yerel) ve 
yatay koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgesel 
ve yerel koordinasyon konseylerini güçlendirmeye 
karar vermiştir. Afrika Bölümü’nden alıntılayacak 
olursak, “yerel yönetimler, ulusal kalkınma 
planıyla uyumlu ancak belirli yerel önceliklere 
odaklanan yerel kalkınma programları hazırlamayı 
seçebilirler”.34 Finansman mekanizmaları, 
bölgesel veya yerel girişimleri desteklemek için 
aşamalı olarak adapte edilmektedir (örneğin, 
GSYİH'nın yaklaşık %10'u Bölge Meclisleri Ortak 
Fonu’na aktarılmaktadır). Benin, SKH'lerin ulusal 
ve yerel planların yanı sıra yıllık yatırım planlarına 
entegrasyonunda önemli adımlar attığı için öne 
çıkmaktadır. Ayrıca ülke, ulusal yerel yönetim birliği 
olan Ulusal Benin Belediyeler Birliği’ni (ANCB), 
Planlama ve Geliştirme Bakanı’nın başkanlığındaki 
SKH’lerin Uygulanması için Ulusal Yürütme 
Komitesi'ne entegre etmiştir. SKH çok düzeyli 
koordinasyon mekanizmalarına yukarıdan aşağıya 
yaklaşımın başarılı bir örneği, ulusal hükümetin 
47 ilçe yönetiminin tümünde SKH odak noktaları 
oluşturduğu ve yerel yönetimler ulusal birliği olan 
Valiler Konseyi ile birlikte SKH'lerin uygulanmasına 
rehberlik eden İlçe Entegre Kalkınma Planları’nı 
(CIDP) hazırladığı Kenya'dır.

Latin Amerika'da ise Kolombiya ve Ekvador, 
desantralizasyonun son birkaç yılda en çok ilerleme 
gösterdiği ülkelerden ikisidir. Her iki ülkede de 
yerel kalkınma planlarının, öncelikle ulus-altı 
yönetimlere sunulması zorunludur. Kolombiya'da 
ulusal hükümet, SKH'lerin yerel ve bakanlığa 
bağlı kalkınma planlarına entegrasyonunu teşvik 
etmek için esnek bir yaklaşım benimsemiş ve yerel 
katılımı desteklemek için “sözleşme planları” ve 
hibeler (lisans fonları) kullanarak farklı teşvikler 
uygulamıştır. Bununla birlikte, ulusal hükümetler, 
yerel öncelikler yerine ulusal öncelikleri takip 
eden bölgesel projeleri arttırmak için transferleri 
“bağlamaya” çalışmıştır. Ekvador örneğinde, 
“ulusal çaptaki desantralize katılımcı planlama 
sisteminin” karmaşıklığı ve politika gerginlikleri 
nedeniyle desantralize ve dekonsantre yaklaşımlar 
arasındaki artan çelişkiler, koordinasyonu özellikle 
zorlaştırmaktadır.

Yukarıda verilen örnekler, esnek ve daha 
katı yaklaşımları bir araya getiren ülkelerin 
benimsedikleri farklı yaklaşımları ve karşılaştıkları 
zorlukları vurgulamaktadır. Asya Pasifik bölgesindeki 
diğer ülkelerde, daha geleneksel bir dikey yaklaşım 
hâkimdir ve yerelleştirme süreçleri henüz başlangıç 
aşamasındadır (ör. Kamboçya, Lao DHC, Myanmar, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka ve Vietnam). Afrika'daki 
diğer ülkeler, desantralize politikalara bağladıkları 
ulusal planlama sistemlerinin sağlamlığına 
güvenerek esnek ve katı yaklaşımlar arasında bir 
orta yol bulmaya çalışmaktadırlar (Çad, Kamerun, 
Kenya, Ruanda, Sierra Leone, Tanzanya, Togo ve 
Uganda). Meksika, Guatemala ve Peru gibi Latin 

Belediyelerin, özel sektörün ve sivil 
toplumun katılımı için açık mekanizmaların 
olmayışı, yatay ve dikey koordinasyonu 
tehlikeye atabilir.

33. Daha fazla bilgi için 
bkz. Asya Pasifik Bölümü, 

2.3. Alt Başlığı.

34.bkz. Afrika Bölümü, 2.3. 
Alt Başlığı.
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Amerika ülkelerinde de durum böyledir. Bu ülkeler, 
bölgelerinden ve belediyelerinden SKH'leri kalkınma 
planlarına entegre etmelerini talep ederken, 
ulusal planlama sistemlerine dayanmaktadırlar. 
Avrasya'da, yerel kalkınma planları genellikle 
merkezi hükümetler (veya bölgeler) tarafından 
düzenlenmekte ve yüksek yönetim kademeleri 
tarafından hazırlanan ulusal stratejiler çerçevesinde 
geliştirilmektedir. Ayrıca merkezi hükümet, ulus-
altı kalkınma stratejilerini koordine etmektedir 
(veya nihai olarak onaylamaktadır). Aynı zamanda, 
bu stratejilerin uygulanması için hibe desteği 
sağlamaktadır. Bununla birlikte, son zamanlarda, 
özellikle Rusya, Ermenistan ve Ukrayna'daki şehirler 
ve kasabalar, kendi kalkınma planlarının tasarımı ve 
uygulanması noktasında daha proaktif olmuştur.

Tüm bu örneklerde, dikey çok düzeyli yönetişim 
ilerlemektedir. Bununla birlikte, engeller genellikle 
kurumsal çerçevelerden kaynaklanmaktadır. Bu 
engeller arasında; farklı öncelikler sebebiyle ulusal, 
bölgesel ve yerel planların hizalanamaması, yetki 
dağılımının belirsizliği, farklı zaman çizelgeleri, zayıf 
bütçe koordinasyonu ve yetersiz fonlara ek olarak 
zayıf anlayış ve kapasite ile izleme göstergelerinin 
adapte edilememesi yer almaktadır. Çoğu ülkede, 
kalkınma düzeyleri ve SKH'lerin uygulanmasına 
yönelik mevcut kapasiteler ve kaynaklar açısından 
ulus-altı yönetimler arasında muazzam eşitsizlikler 
bulunmaktadır.

Bununla birlikte, yatay koordinasyona da 
özellikle dikkat çekmek gerekir. Birçok örnekte, 
özellikle federal ülkelerde, ulus-altı düzeyde 
yatay koordinasyon, ulusal düzeylerde olduğu 
kadar karmaşık ve sorunludur. Federal hükümetin 
amacının, yukarıdan aşağıya planlama yaklaşımından 
aşağıdan yukarıya planlama yaklaşımına geçerek 
her eyaletteki performansı arttırmak için 'işbirlikçi 
ve rekabetçi federalizmin' teşvik etmek olduğu 
Hindistan'da, eyaletlerin veya birlik bölgelerinin 
çoğu, SKH’lerin uygulanmasını yönlendirmek ve 
denetlemek için özel birimler kurmuştur. Ancak 
bu birimler, departmanlar veya sektörler arasında 
etkili iş birliğini sağlamada ve kırsal ve kentsel 
yerel yönetimleri harekete geçirmede çeşitli 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Pakistan'da, SKH 
birimleri planlama ve geliştirme departmanlarında 
(ve il düzeyindeki kurullarda) kurulmuştur; ancak 
dikey ve yatay koordinasyon mekanizmaları her 
düzeyde zayıftır. Meksika'da, 2030 Gündemi’ni 
izlemek ve uygulamak için devlet düzeyinde özel 
ofisler kurulmuştur. Bazı devletler, 2030 Gündemi’ni 
kalkınma planlarına entegre etme noktasında 
ilerleme kaydederken, diğer ülkelerde ise bu özel 
ofisler, devlet planlama komitelerinden kopmuş ve 
dolayısıyla 2030 Gündemi’nin yapısal olarak kesişen 
bir şekilde entegrasyonunu engellemiştir. Son olarak, 
belediyeler, özel sektör ve sivil toplum gibi aktörlerin 
katılımı için açık mekanizmaların olmayışı, bu ofislerin 
koordinasyon rolünü tehlikeye atabilmektedir. Diğer 
bölgelerle karşılaştırıldığında, Avrupa ülkelerinde 
karmaşık bir çok düzeyli yönetişim çerçevesi 

mevcuttur. Merkezi ve yerel/bölgesel yönetimler 
arasında diyaloğa yönelik kalıcı veya özel amaçlı 
olarak kurulan danışma yapıları, farklı etkinliklerle 
de olsa ülkelerin çoğunda bulunmaktadır. Avrupa, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin ulusal koordinasyon 
ve danışma mekanizmalarına katılımının daha 
gelişmiş olduğu bölgelerden biridir; ancak yine de 
ülkelerin sadece %54'ünde durum bu şekildedir. 
AB, çok düzeyli yönetişim uygulamaları üzerinde 
de kritik bir etkiye sahiptir (uyum politikaları, yapısal 
fonlar ve yatırım fonları altında). 2017 yılında, 
Avrupa Komisyonu, yerel ve bölgesel yönetim 
temsilcilerini ve bölgesel yaklaşım savunucularını 
içeren ve SKH’lerin AB’de uygulanması sürecinde 
her düzeyden yerel paydaşların katılımıyla 'iki yönlü 
diyaloğu' destekleyen Avrupa Çok Paydaşlı SKH 
Platformu’nu kurmuştur. Bununla birlikte, Avrupa 
bölümünde belirtildiği üzere, sonraki çok yıllık 
programlar boyunca bölgedeki uyum politikaları 
baskı altındadır ve yerel ve bölgesel yönetimlerin 
katılımının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Özetle, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
SKH’lerin uygulanması yönelik ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına katılımı hâlâ yetersizdir. 2016 ile 
2019 yılları arasında BM HLPF'ye rapor veren 
142 ülkenin yalnızca %33'ü, yerel ve bölgesel 
yönetimleri bir şekilde ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına doğrudan veya danışman olarak 
dâhil etmiştir.

2030 Gündemi'nin kabul edilmesinden bu 
yana, çok düzeyli yönetişim uygulamaları yoğunluk 
kazanmıştır. Uygulamada olan hâlihazırda çok 
çeşitli politikalar vardır. Bu politikalar, farklı 
yönetim seviyelerini içeren uyumlu sektörel 
politikaları teşvik etmeye yönelik daha iyi 
entegre edilmiş planlama mekanizmaları ve 
ulusal mekanizmalardan, yetersiz veya iyi 
tanımlanmamış yerelleştirme politikalarını içeren 
zayıf veya henüz başlangıç aşamasında olan 
ulusal SKH stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır. Uygulamalardaki bu farklılık, ulus-
altı yönetimlerin ulusal kurumsal çerçevelerinin sahip 
olduğu farklı kalite seviyelerinin bir yansımasıdır.

Ülkeler, planlama uygulamalarını yeniden 
gözden geçirmek durumunda kalacaklardır.       Yerel 
özerkliğin ilerleme kaydettiği yerlerde hükümetler, 
yerel katılımı ve planların ve politika tutarlılığının 
kademeli olarak uyumlaştırılmasını sağlamak ve 
daha iyi eklemlenmiş ulusal ve ulus-altı girişimleri 
teşvik etmek için yeni yöntemler aramaktadırlar. 
Çok düzeyli yönetişim, hem ulusal stratejileri 
hem de yerel özerkliğe saygı temeline dayanan 
güçlü yerel girişimleri ifade eden iki yönlü 
bir SKH yaklaşımını gerektirmektedir. Bu iki 
yönlü yaklaşım; kalkınma politikalarını yeniden 
düzenleyebilmekte, daha çok aşağıdan yukarıya 
girişimler için alan yaratabilmekte, kurumsal 
atalete karşı gelebilmekte ve kurumsal yeniliği 
teşvik edebilmektedir.  

GOLD V RAPORU —— SONUÇLAR
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SKH'lerin başlatılmasının üzerinden dört yıl 
geçmesine rağmen, bölgesel raporlar, küresel 
toplumun SKH alt hedeflerinin ulusal ve yerel 
bağlamların çoğunda uygulanmasının getirdiği 
gerçek maliyetin hâlâ farkında olmadığını 
göstermektedir. 2030 Gündemi, küresel 
gündemleri hayata geçirmek için gereken 
finansman ihtiyaçlarını büyük ölçüde arttırarak 
“milyarlardan trilyonlara” çıkarmıştır. 2019 
yılında, Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük 
gelirli gelişmekte olan ülkelerin SKH'leri 
gerçekleştirmesi için gereken harcama 
tahminini gözden geçirerek, yılda yaklaşık 
0.5 trilyon ABD doları olarak açıklamıştır. Bu 
durum, GSYİH'nın yüzdesi olarak yatırımda 
önemli bir artış gerektirecektir. Gelişmekte 
olan piyasa ekonomilerinde ise bu rakam, 
GSYİH yüzdesindeki daha düşük bir artışla 
yılda 2.1 trilyon ABD dolarıdır.35 Kentlerde ise, 
Kentler İklim Finansmanı Liderliği İttifakı, 2017 
yılında düşük emisyonlu ve iklim değişikliğine 
dirençli kentsel altyapıya olan küresel talebin 
karşılanmasının yılda ortalama 5 trilyon ABD 
dolarına mal olacağı tahmininde bulunmuştur.36

Finansman sorunu, küresel düzeyde 
“mevcut” olan önemli miktardaki fonlar ile en 
çok ihtiyaç duyulan bölgelere ve topluluklara 
ulaşan finansman arasındaki tutarsızlıktan 
kaynaklanmaktadır. SKH'leri hayata geçirmek için 
uluslararası kurumlar tarafından geliştirilen mevcut 
stratejiler; kamuya ait, özel, yerli ve uluslararası 
finansmanı harekete geçiren karma bir yaklaşıma 
dayanmaktadır. Kamu aktörleri, mali reformlar ve 
daha iyi varlık yönetimi yoluyla, vergiden kaçınma 
ve yolsuzluk gibi durumlarla mücadele ederek 
mali alan yaratmalıdır. Geleneksel olarak kamu 
aktörleri, kâr odaklı özel sektörün yapamayacağı 
riskleri alabilmektedirler. Bu nedenle, kamu 
yatırımları yeni hazır fonlarla öncelikle “en geride 
kalanlara” ulaşmalıdır. İşleyen hipotez, belirli bir 
finansal araca bağlı olarak, her bir dolarlık kamu 
fonunun ek özel finansmanı beraberinde getireceği 
yönündedir. Bununla birlikte, gelişmekte olan 
ve özellikle düşük gelirli birçok ülkenin ulusal 

hükümetleri, bu yaklaşımı uygulamayı düşünürken 
ve bu anlamda genellikle uluslararası finansman 
kurumlarından gelecek desteğe ihtiyaç duyarken, 
Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) beklenen (veya 
gerekli) seviyelere ulaşmamıştır. Nitekim son 
çalışmalar, politika tartışmasına, SKH’lere yönelik 
finansman boşluğunun kapatılması için uygulanan 
“karma finans” mekanizmasının doğurduğu işletme 
maliyetlerini ele alacak şekilde, yeni bir pencereden 
bakılmasını önermiştir. Bununla birlikte, bu gibi 
öneriler en yoksul ülkelerdeki yoksulluğun ortadan 
kaldırılması ve eşitsizliklerin birden fazla boyutunu 
zayıflatmamalıdır.

Tüm bölgelerde, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, altyapı gelişiminin finanse edilmesindeki 
ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerde iklim 
değişikliğine ve yaşlanan nüfusa yanıt vermek 
için iyileştirme çalışmalarındaki kümülatif eksiklik, 
kritik bir sorundur. Bu sorun, Sahra Altı Afrika ve 
Güney/Güneydoğu Asya ülkelerinde olduğu gibi 
kentleşmenin yoğunlaşmasının beklendiği yerlerde 
en şiddetli şekilde seyretmektedir.  Yerel düzeyde, 
sürdürülebilir kalkınma açısından, mevcut tahminlere 
göre çoğu şehir, altyapı talebini karşılamak için 
gerekli finansmanı sağlayamayacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi, şehirlerin ve bölgelerin 
düşük karbonlu ve daha dirençli toplumlara uzanan 
yolları, kurumsal reformlar, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin kamu maliyesinin merkezi unsurlar 
olarak proaktif özerkliklerinive yanıt verebilirliklerini 
geliştirmek için tasarlanmalıdır. Küresel 
gündemlerin hayata geçirilmesi ve gezegenimizin 
korunması için belirleyici olacaktır.  SKH'lerin 
çapraz etki değerlendirmesi, bu yatırımların 
SKH'ler için çarpan etkisi yaratacağını göstermekle 
beraber, aynı yatırımların sürdürülebilir olmayan 
kentsel sera gazı emisyonları,  toplumsal ayrışma 
ve zaten savunmasız olan ekosistemlerin 
baskılanması gibi olumsuz etkilere yol açan 
uygulamalardan kaçınması gerektiği anlamına 
gelmektedir. Ek bir zaman kısıtlaması vardır: 
serbest hızlı kentleşmenin, iklim acil durumunun 
ve artan eşitsizliklerin sosyo-ekonomik ve çevresel 
maliyetleri yükselirken, kurumsal değişim bir 
gecede gerçekleşememektedir. Hiçbir şeyin 
değişmediği mevcut senaryo, “insan onuru, 
eşitlik ve sürdürülebilirlik açısından bir seçenek 
olmaktan çıkmıştır”.

Oyunun kurallarını değiştiren strateji: 
kentleşen dünyada yerel ve bölgesel 
yönetimlerin çeşitliliğini kabul etmek 

Bu raporun genel değerlendirmesi 
göstermektedir ki ulusal kalkınma stratejileri, ulus-

3.3 Sosyo-ekonomik ve ekolojik 
faydaları kaybetmemek için finansmanı 
yerelleştirmek

Kurumsal reformlar, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin kamu maliyesinin merkezi 
unsurlar olarak proaktif özerkliklerinive 
yanıt verebilirliklerini geliştirmek için 
tasarlanmalıdır.

35. IMF, “Maliye Politikası ve 
Kalkınma: SKH’lere Yönelik 

İnsani, Sosyal ve Fiziksel 
Yatırım”, 2019

36. Gereken yatırım miktarının, 
yılda 6 trilyon ABD dolarının 

üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. The New Climate 

Economy, “Sürdürülebilir 
Altyapı Zorunluluğu: Daha 

İyi Büyüme ve Kalkınma için 
Finansman”, 2016.
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altı kamu maliyesinin çeşitliliğini ortaya çıkarmanın 
değerini nadiren açıkça dikkate almaktadır. Küresel 
eğilimlerin benzeri görülmemiş hızının yol açtığı 
zorluklar göz önüne alındığında, reformların acilen 
daha sistemik ve iş birlikçi bir şekilde tasarlanması 
gerekmektedir.

Genel anlamda, ulusal politikaları yerel planlarla 
uyumlu hale getirmek için SKH'leri kullanmak 
gerekli ancak oldukça zorlu bir süreçtir. Bu raporun 
en önemli çıkarımlarından biri, desantralizasyon 
için tek bir yolun veya sabit bir planın olmayışı 
ve mali özerkliğin bölgeler arasında, ülkeler 
arasında ve hatta aynı ülke içerisinde büyük ölçüde 
değişmesidir. Bölgelere ayrılan bölümlerin ikinci 
önemli çıkarımı ise, mali desantralizasyonun, yerel 
yönetimlerin kazandıklarını ulusal hükümetlerin 
kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun olmayıp, herkes 
için bir kazan-kazan olmasıdır. Güçlendirildikleri 
takdirde yerel ve bölgesel yönetimlerin çeşitli 
finansal ve mali mekanizmalar yoluyla yatırım ve 
hizmet sunumu için fon toplama potansiyeli vardır. 
Çelişki şu ki, şehirler, küresel GSYİH'nın yaklaşık 
%80'ini oluşturmasına rağmen, hızla büyüyen 
birçok şehir yaratılan servetten yararlanamamakta 
ve yetersiz bütçeler ve altyapı açıkları biriktirmeye 
devam etmektedir.

Kurumsal reformlar, bu durum göz önüne 
alınarak, kamu maliyesinin merkezi unsurları 
olarak yerel ve bölgesel yönetimlerin proaktif 
özerkliğini ve yanıt verebilirliğini geliştirecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Mevcut haliyle reformlar, 
yerel ve bölgesel yönetimlere farklı sürdürülebilir 
kalkınma ihtiyaçlarını karşılamaları için esnek 
araçlar sağlamayan ve kaynakları yerel varlıklardan 
mobilize etmeleri, bölgelerinde yaratılan servetten 
yararlanmaları ve koordineli bir şekilde yerel sosyo-
ekonomik aktörlerin potansiyelini kullanabilmeleri 
için yeterli yetkiler sunmayan basitleştirilmiş 
ilkelere dayanma eğilimindedir. Yerel ve bölgesel 

yönetimler için bu durum, kendi idari alanlarındaki 
gelir kaynaklarını iyileştirmenin yanı sıra kentsel 
varlıkların daha iyi yönetilmesi ve uzun vadeli 
finansmana erişimin iyileştirilmesi gibi daha 
gelişmiş seçenekler bulma anlamına gelmektedir.

Bir önceki bölümde, desantralizasyonun 
ölçülmesinde gösterge olarak ulus-altı harcama 
hacmi ve gelirleri kullanılmıştır. Aşağıdaki grafik, 
öz gelir/transfer oranı ile ulus-altı yönetimlerin gelir 
grubuna göre gider hacmi arasındaki korelasyonu 
göstermektedir. Dünya çapında, transferler, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin gelirlerinin (ortalama 
olarak ve gelir grubuna göre) birincil kaynağıdır. 
Bu grafik aynı zamanda öz gelir hacmiyle sermaye 
harcaması arasında pozitif bir ilişki olduğunu da 
göstermektedir. Bununla birlikte, hem harcama 
hem de gelir oranlarına bir dereceye kadar 
temkinle yaklaşmalı ve ulus-altı düzeyde mevcut 
olan karmaşık yapılar ile ulus-altı yönetimleri 
destekleyen veya sınırlayan siyasi bağlamı ve teknik 
kapasiteleri de dikkate almalıdır.

Harcama tarafında, özellikle sermaye 
harcamasında, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kendi bütçelerini yönetme özerklikleri pratikte 
kısıtlanabilmektedir. Küresel ortalamaya 
bakıldığında, yerel ve bölgesel yönetimler, kamu 
yatırımlarının yaklaşık %39'unu oluşturmakla 
birlikte, dünyanın birçok bölgesindeki sermaye 
harcamaları, yerel ihtiyaçlardan ziyade ulusal 
önceliklere yanıt vermek için genellikle üst yönetim 
kademeleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol 
edilmektedir. Ancak desantralizasyonun temel 
amaçlarından biri, yerel ve bölgesel yönetimleri 
kendilerini seçen yerel topluluklara karşı hesap 
verebilir kılmak ve kalkınma politikalarını ve 
finansmanını yerel bağlamlara uyarlamaktır. Özerk 
yerel öz-yönetimlerin demokratik ve katılımcı bir 
şekilde yerel öncelikler konusunda karar vermeleri, 
SKH’lerin yerelleştirilmesinin temel taşıdır. 

37. Avrupa Konseyi, 
“Dönüştürücü 2015 Sonrası 
Gündemi Kararları”, Konseyler 
Toplantısı 16/ 12/2014, 
2014; Küresel Sivil Toplum, 
“Sürdürülebilir Kalkınmaya Işık 
Tutmak: Yeni Politika Yollarını 
Keşfetmek”, 2018.

Şekil 4

Gelir gruplarına göre harcama hacmine (toplam ve 
sermaye) kıyasla ulus-altı öz gelir/transfer oranı
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Öz gelirin ulus-altı yönetim gelirlerindeki payı (%)

Ulus-altı yönetimlerin toplam harcamalarının, toplam 
genel kamu harcamalarındaki payı  (%)

Ulus-altı yönetimlerin toplam harcamalarının, toplam 
genel kamu sermaye harcamalarındaki payı (&)
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Gelirler açısından, çoğu bölgede, yerel ve 
bölgesel yönetimlere devredilen yetkiler ile tahsis 
edilen gelirler arasında bir uyumsuzluk vardır. BM 
Üye Devletleri tarafından kabul edilen Addis Ababa 
Eylem Gündemi'nin 34. paragrafındaki taahhütler 
olan “finansman, yetkileri takip etmelidir” ve 
yerindenlik ilkeleri, SKH'lerin hayata geçirilmesinde 
yerel ve bölgesel yönetimlerin finansal anlamda 
etkin bir şekilde güçlendirilmesinin kritik önemini 

göstermektedir. Bu raporda yapılan analiz, birçok 
yerel ve bölgesel yönetimin, temel hizmet sunumu 
için ödeme yapmaya çabaladıklarından dolayı 
fonsuz kaldıklarına dikkat çekmektedir.

Bütünleşik bir finansman-yönetişim yaklaşımı, 
Yeni Kentsel Gündem tarafından önerildiği üzere, 
sürdürülebilir kentsel altyapının masraflarını 
karşılamak ve gerekli kurumsal reformları 
uygulamak için yeniliği yönlendirmelidir. 
Mevcut yerel mali sistemler, dinamik, canlı ve aynı 
zamanda hak temelli bir yaklaşımdan esinlenmesi 
gereken bir yerel vergi sistemine dayanan bir 
kademeli yaklaşımı teşvik edecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir (bkz. Kutu 1). Aynı şekilde, ulusal 
mali gelirlerden yerel ve bölgesel yönetimlere 
yapılan transferler, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
şeffaflık ve hesap verebilirlik içerisinde kaliteli 
kamu hizmetleri sunabilmeleri için daha adil bir 
şekilde yeniden dağıtılmalıdır. Yerindenlik ve 
yerel özyönetim ilkesine uygun olarak yerel mali 
sistemler, yerel ve bölgesel yönetimlerin kendi 
toplumlarında yerel öncelikleri belirleme yetkileri 
ve kapasiteleri önünde bir engel oluşturmamalıdır.

"En geride kalmış" bölgeleri desteklemek 
için denge hibeleri yeniden düzenlenmeli (veya 
oluşturulmalıdır). Yeni formüller, yerel bağlamı (ör. 
yarım kalmış altyapı ve hizmetlere erişim; sosyo-
ekonomik göstergeler vb.) ve yerel ve bölgesel 
yönetimlerin farklı finansal kapasitelerini içermelidir. 
Adil bir mali sistem tarafından desteklenen 
belediyeler arası işbirliği, genellikle bölgeler 
arasındaki dayanışmayı teşvik eden finansal 
mekanizmalara imkân tanımaktadır. Özellikle 
metropol alanlarda, sinerjileri teşvik ederek ve 
merkez ve çevre şehirler arasında süregelen 
eşitsizlikleri azaltarak altyapı gelişimini finanse etme 
noktasında bunların etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Yerel ve bölgesel yönetimler, kentsel ve 
bölgesel varlıkları yeterli arazi yönetim araçlarıyla 
yönetmek için daha fazla güce ve teknik kapasiteye 
sahip olmalıdır. Gelişmiş ülkelerdeki ve gelişmekte 
olan ülkelerin (Çin dâhil) bazı pilot şehirlerindeki 
deneyimlere dayanarak, yerel altyapılara yeniden 
yatırım yapmak için arazi katma değerlerini daha iyi 
yakalamak amacıyla ek çabalar teşvik edilmektedir. 
Arazi yönetimindeki iyileştirmeler; müteahhitler, 
özel kişiler ve iş sektörü gibi altyapıya yapılan kamu 
yatırımlarından doğrudan faydalananlardan ücret 
talep etmek için yeterli kadastro araçlarına ve farklı 
arazi tabanlı finansman mekanizmalarına ihtiyaç 
duymaktadır. 38 Bu deneyimlerin paylaşılması ve 
desteklenmesi gerekmektedir.

Bu tür çabalar; ancak mali politikaları 
şekillendirmek, finansal akımları yerel ve bölgesel 
yönetimlerin yararına kullanmak ve aynı zamanda 
karbon fiyatlandırması gibi yerel halkta davranış 
değişikliğine yol açacak teşvikler veya cezalar 
uygulamak için hayata geçirilecek daha güçlü çok 
düzeyli yönetişim işbirliği yoluyla gerçekleştirilebilir. 
Ancak o zaman yerel çekim gücü, enerji geçişini 
gerçekten hızlandırabilir. Yerel ve bölgesel 

Kutu 1

“Dünya, kaliteli kentsel hizmetlere olan artan talebi nasıl 
karşılayacak?” sorusuna operasyonel yanıtlar vermek, sadece 
muhasebedeki matematik kurallarına göre yönetilen teknik bir 
mesele değildir. Sağlam bir belediye maliyesi yönetimi, eşitsizlikleri 
azaltmak için adil ekonomik büyümenin ve kâr amaçlı bir aktörün 
almayacağı riskleri almanın zorluğu gibi karar almayı etkileyen 
daha incelikli konuları içermektedir. Ayrıca, yeni bir sürdürülebilirlik 
paradigması içerisinde, kentsel altyapının maliyetinin ömrü 
boyunca adil dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin uzun vadeli finansmana erişimini 
yeniden düşünmek, nesiller arası eşitliği teşvik etmek ve gelecek 
nesillere fazla borç bırakmamak için çok önemlidir. Gelirlerin nasıl 
toplandığı (vergi, ücret ve tarifeler) ve harcama sorumluluklarının 
nasıl tanımlandığı ve uygulandığı, sosyo-ekonomik, cinsiyete ve 
yaşa dayalı eşitsizliği ve insan haklarına erişimi arttırabilmekte veya 
azaltabilmektedir.

Vergi okuryazarlıklarına bakılmaksızın, vatandaşların kamu 
hizmetlerinden memnuniyeti, kamu yönetimine güven ve vergi 
uyumu arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu nedenle, farkındalık 
kampanyaları, yerel ve bölgesel yönetimlerin şeffaf mali yönetim 
ve hizmet sunumundaki sorumluluklarının geliştirilmesi ile el ele 
gitmelidir. Kent ekonomisindeki kayıt dışılığın önemi nedeniyle, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, 
zayıf mali taban sorununu aşmak için toplum temelli teşkilatlarla 
birlikte yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri gerekmektedir. Bu 
bağlamda, iyi yönetilen belediye maliyesi sistemleri, dezavantajlı 
grupların ekonomik ve sosyal dışlanmalarının ulusal tarihi mirasına 
olumlu anlamda meydan okuyabilir.

Kamu hizmeti yönetiminin kalitesini ölçmek için adil ve 
etik hususlar, yerel sürdürülebilir büyümenin ve küreselleşmiş 
çevrelerin de önemli bir parçasıdır. Yerel ve bölgesel yönetimler, 
önemli kamu ihale aktörleridir ve birçoğu sosyal sorumluluğu 
ve çevresel etki değerlendirmelerini desteklemek için deneysel 
çalışmalar yapmaktadır. Örneğin, kamu ihalelerine çevre ile ilgili 
maddelerin ve insana yakışır iş koşullarının dâhil edilmesi, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin hem kısa hem de uzun tedarik zincirleri için 
sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmesine olanak tanımaktadır. 
Ayrıca, belediye maliyesinin performansı ile SKH'lerin hak temelli 
bir yaklaşımla hayata geçirilmesi arasındaki ilişkinin daha çok göz 
önünde bulundurulması da yol göstericidir. Farklı yerel ve bölgesel 
yönetim ağları, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine ve 
ayrımcı olmayan ve katılımcı karar verme süreçlerinin –bunların en 
iyi bilinen örneği katılımcı bütçelemedir- yanı sıra “zarar verme” 
ilkesi gibi temel ilkelere karşı sorumluluklarının giderek daha da 
farkına varmaktadır.

Geliştirilmiş belediye maliyesinin 
arkasındaki hak temelli gündem

38. Ahmad ve diğerleri, 
"Sürdürülebilir Kentsel Altyapı 

için Yatırımın Ölçeklendirilmesi: 
Ulusal ve Ulus-Altı Reform 

Rehberi.”
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yönetimlerin diğer potansiyel gelir kaynakları 
etrafında da vergi rekabeti ve bölgeler arası eşitlik 
açısından tartışmalar sürmektedir. Özellikle, iklim 
acil durumu ve sosyo-çevresel etki değerlendirmesi 
çağında, yerel ve bölgesel yönetimlerin doğal 
kaynak vergilendirmesindeki haklı payı konusundaki 
tartışmalara daha kapsamlı bir katılım sağlanmalıdır.

SKH'leri yerelleştirmek için yatırımları 
teşvik etmeye yönelik pratik adımlar

SKH'lerin yerelleştirilmesinde yerel ve bölgesel 
yönetimlerin rolü açısından çok önemli olan temel 
stratejik mali reformları ele aldık. Şimdi ise yerel 
ve bölgesel yönetimlerin mali kapasiteleri ile ilgili 
en temel zorluklardan biri olan, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin farklı mali olgunluk düzeylerine 
uygun sorumlu kredileri ve piyasalara erişimi 
kolaylaştırmak için borçlanma çerçevelerini ve 
düzenlemelerini inceleyeceğiz.

Burada temel bir çelişkiye dikkat çekilmelidir. 
2019 itibariyle, 113 ülkedeki yerel ve bölgesel 
yönetimler, en azından iç piyasalarda borçlanma 
hakkına resmen sahiptir; uluslararası piyasalarda 
ise “devirli borç” (on-lending) alabilmektedirler.39 

Bununla birlikte uygulamada, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin teklifleri genellikle daha yüksek 
yönetim kademeleri tarafından sıkı bir şekilde 
denetlenmektedir. 2012 yılında, bir başka küresel 
çalışma, belediyelerin bu tür kısıtlayıcı denetimler 

olmadan borçlanmasına izin verilen yalnızca 22 
ülke tespit etmiştir.40 Yerel ve bölgesel yönetimler 
doğrudan finans kurumlarından borç almak 
istediğinde, projeleri genellikle borç verenler 
tarafından uygulanan fizibilite, finansal olarak 
yapılabilirlik ve risk standartlarına uymamaktadır. 
Nitekim 2013 yılında, gelişmekte olan ülkelerdeki 
500 büyük şehrin sadece %20'si iç pazarlarda 
güvenilir kabul edilmiştir; bu oran uluslararası 
piyasalarda %4'e düşmüştür.41

Bu durum, yerel ve bölgesel yönetimlerin uzun 
vadeli finansmana erişim kapasitelerinin,  politikalar, 
kısıtlayıcı kurallar ve kurumsal zayıflık (“finanse edilebilir 
projelerin” ve “kredi vermeye değer kurumların” 
eksikliği) ile sınırlı olduğu görüşünü desteklemektedir. 
Bu nedenle, yerel ve bölgesel yönetimlerin, ulusal 
hükümetlerle birlikte, kuralları gözden geçirebilmek 
için kurumsal diyaloglarını geliştirmeleri ve sorumlu 
borçlanmaya erişim sağlayabilmek için talep edilen 
koşulları daha iyi yerine getirme kapasitelerini 
güçlendirmek için mekanizmalar oluşturmaları 
önemlidir.  Aynı zamanda, kredi kurumlarının, kredi 
uygulamalarını yerel ve bölgesel yönetimlerin 
değişen mali olgunluk düzeylerine daha iyi adapte 
etmeleri ve yerel ve bölgesel yönetimlerin faaliyet 
gösterdiği bağlamı daha iyi anlayarak SKH'lerin 
ve diğer küresel gündemlerin yerelleştirilmesi için 
yerel ve bölgesel yönetimlere öncelik vermeleri 
gerekmektedir. Bunu yaparken aynı zamanda, 
Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar, ulus-

Gine’nin Nzérékoré şehrindeki 
yerel bir STK’nın pazar yeri 
temizlik görevlileri, UNICEF’in 
desteğiyle çalışanlara daha 
güvenli sağlık koşulları garanti 
ediyor (fotoğraf: Julien Harneis, 
bit.ly/2VlI3y9).

39. 121 ülkeden 7’si, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin 
borçlanmasını açıkça 
yasaklamışken, bir profil ile 
ilgili bilgi bulunmamaktadır. 
OECD ve UCLG, “Ulus-Altı 
Yönetimler’ Finans ve Yatırım 
Üzerine Dünya Gözlemevi. Ülke 
Profilleri.

40. Çalışma 16  ülkeyi 
kapsamaktadır. M Ivanya 
ve A Shah, “How Close 
Is Your Government to 
Its People? Worldwide 
Indicators on Localization and 
Decentralization,” 2014.

41. John Hogg, “Financing 
Sustainable Cities: How We’re 
Helping Africa’s Cities Raise 
Their Credit Ratings,” TDünya 
Bankası, 2013.
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altı yönetimlere doğrudan yatırım yapabilmek 
için kurallarını gözden geçirmelidir. Ulusal ve 
yerel yönetimlerin, sürdürülebilir finansman 
stratejilerini ulus-altı düzeylerde açıkça ortaya 
koyduğu durumlarda, yatırım akışları artırılabilir.

Tam teşekküllü bir mali strateji, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin, bölge ve metropollerden 
aracı şehirlere ve küçük ilçelere uzanan farklı 
bağlamlarına yanıt veren borç finansman 
seçeneklerinin çeşitliliğine dayanmaktadır. 
Daha yoksul yerel ve bölgesel yönetimler ve kendi 
kendini finanse edemeyen projeler (özellikle az 
gelişmiş ülkelerde) için hibeler ve sübvansiyonlu 
krediler (açık kriterlere göre) tasarlanabilir; mali 
açıdan daha sağlam yerel ve bölgesel yönetimler 
ve kendi kendini finanse eden projeler için çeşitli 
kredi türleri sağlanmalıdır.42

Farklı bölgelerde geliştirilen modellere göre, 
borçlanma için tercih edilen araçlar arasında 
belirgin bir ayrım vardır. Kuzey Amerika'da belediye 
tahvilleri tercih edilirken, Avrupa'da geleneksel 
olarak banka kredileri veya belediye fonları tercih 
edilmektedir. Son yıllarda, Avrupa’daki bazı yerel 
ve bölgesel yönetimler, “yeşil”, sürdürülebilirlik 
ve hatta “SKH tahvilleri” üzerinde deneysel 
çalışmalar da yapmıştır. Yakın zamanda yapılan 
bir çalışmada, sürdürülebilir kentsel altyapı için 
yeni kaynaklar bulmak ve bu kaynakları yönetmek 
için kullanılabilecek 70'ten fazla finansman aracı 
incelendi.43 Bu araçlar; mali desantralizasyondan, 
karşılıklı bağlayıcılığı olan sözleşmelere, şehir 
anlaşmalarına ve performansa dayalı hibelere 
kadar uzanmaktadır. Diğer örnekler arasında; 
“karma finans”, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
geri ödeme kapasitelerini arttırmak için yerel para 
birimi üzerinden borç vermek; ve küçük ve büyük 
projelerin bulunduğu "ulus-altı veya belediye 
havuzlarına dayanan finansman mekanizmaları" 
bulunmaktadır. Bu, genellikle, ulusal yatırım araçları, 
uluslararası finans araçları ve yenilenen Kamu-Özel-
Halk Ortaklıkları (PPPP’ler) yoluyla yapılmaktadır.44

Belediye kalkınma fonları, hem gelişmiş hem 
de -daha az derecede olsa da- gelişmekte olan 
ülkelerde aracı şehirlerin ve küçük belediyelerin 
ihtiyaçlarını karşılamada başarılı olmuştur. Örnekler 
arasında Kolombiya Bölgesel Kalkınma Finans 
Kurumu (FINDETER), Bangladeş Belediye Kalkınma 
Fonu ve Filipinler Belediye Kalkınma Fonu Ofisi 
sayılabilir. Afrika'da, bu stratejik yenilenme, 
bölgedeki ana ulusal kalkınma finans kurumlarını 

bir araya getiren Afrika Yerel Yönetimler için Finans 
Kurumları (RIAFCO) ağı tarafından tartışılmaktadır.

Son yıllarda, çok sayıda şehir odaklı proje 
hazırlama kuruluşu, şehirlerin iklim projesi süreçlerini 
finanse edilebilirlik standartlarını karşılamaları 
için desteklemiştir. Bu kurumlar arasında Asya 
Şehirlerin Kalkınması Girişimi (Cities Development 
Initiative for Asia), C40 Şehirleri Finans Kurumu 
(C40 Cities Finance Facility) ve Sürdürülebilirlik için 
Yerel Yönetimler'in (ICLEI) Dönüştürücü Faaliyetler 
Programı bulunmaktadır. Bu sayede, projelerin 
daha iyi haritalandırılması ve finansal fırsatlarla 
daha iyi eşleştirilmesi sağlanmıştır. Örneğin, 
Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM) 
ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB), “kentsel iklim 
eylem projelerinin hazırlanması ve hızla finanse 
edilmesi”ni sağlamak için bir araya gelmiştir.45 
Yerel ve bölgesel yönetim ağları, kalkınma 
finans kurumları ile birlikte, tüm proje hazırlama 
kurumlarının dönüştürücü etkilerini birleştirmek için 
stratejiler geliştirmektedir. Sırasıyla GCoM ve C40 
öncülüğünde yürütülen Gap Fonu veya önerilen 
Yeşil Şehirler Kalkınma Bankası gibi girişimler de, 
ulus-altı finans mimarisindeki boşlukları doldurmak 
için önemli adımlar atmıştır.

UCLG Afrika'nın öncülük ettiği Afrika Bölgesel 
Ajansı ve BM Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) 
ve UCLG tarafından, Kentsel Gelişme Küresel Fonu 
(FMDV) ile işbirliği içerisinde kurulan Uluslararası 
Belediye Yatırım Fonu gibi projelerin hazırlanmasına 
ve finansman kurumlarıyla bağlantılarına yardımcı 
olan diğer mekanizmalar da gelişme sürecindedir. 
Son olarak, Malaga Belediye Maliyesi Küresel 
Koalisyonu, ulus-altı yönetimlerin finansmana 
erişimini teşvik etmek için alternatif stratejileri 
tartışmak üzere yerel ve bölgesel yönetim 
liderlerini, UNCDF'yi ve uluslararası kurumları bir 
araya getirmektedir. Bu kalkınma işbirliği modelinin 
dikkate alınması gereken bir diğer yatırım getirisi 
ise yerel ve bölgesel yönetimlerin bilgi alışverişinde 
bulunma ve yerel uzmanlık kazanma olasılıklarıdır. 

Yerel ve bölgesel yönetimlerin uzun vadeli 
finansmana erişmesi için bir yol çizilmesi ve 
düzenli, öngörülebilir süreçlerin sağlanması, 
sürdürülebilir altyapı yatırımlarının ilerlemesini 
büyük ölçüde etkileyebilir. Bu, ulusal ve 
yerel yönetimler arasındaki transferlerin 
yapılandırılmasında yapılan iyileştirmeleri, 
öz kaynak gelirlerinin oluşturulması için 
sistemlerin güçlendirilmesini, yerelleştirilmiş 
kalkınma yardımlarını ve yenilikçi finansman 
mekanizmalarına erişimi kapsayabilir. Yerel ve 
bölgesel yönetimlerin kaynaklara eşit olmayan 
erişimi, bu durumun tartışılabilmesi ve finansal 
ekosistemde yapılacak anlamlı değişiklikler 
yoluyla iyileştirilmesi için, hem uluslararası hem 
de ulusal gündemlerin ilk sırasında olmalıdır.

Operasyonel yanıtlar, sadece 
muhasebedeki matematik kurallarına 
göre yönetilen teknik bir mesele değildir. 
Sağlam bir belediye maliyesi yönetimi, 
karar almayı etkileyen daha incelikli 
konuları içerir.

42. UCLG ve GTF, “Financing 
Urban and Local Development: 
The Missing Link in Sustainable 

Development Finance,” Sub- 
National Finance (UCLG, 2015).

43. Graham Floater ve diğerleri., 
“Financing The Urban 

Transition: A Summary for 
Policymakers,” 2017.

44.  Floater ve diğerleri.

45. HLPF 2019’a sunulan GTF/
UCLG raporuna C40 katkısı. 

Ayrıca, bakınız: Avrupa Yatırım 
Bankası “Global Climate City 

Challenge.2019, şuradan 
erişebilirsiniz: https://www. eib.
org/en/projects/sectors/ urban-

development/city-call- for-
proposal/index.htm.
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Bu rapor, SKH'leri hayata geçirmede kaydedilen ilerlemeye küresel 
bir genel bakış sunmuş ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru 
yerel ve bölgesel yönetimlerin dönüşümleri yönetmede oynadıkları 
rolü analiz etmiştir. Rapordan çıkarılan ana sonuç, küresel gündemlerin 
ancak tam anlamıyla olgunlaşmış, ortak mülkiyetli ve hesap verebilir 
bir yerelleştirme süreci ile elde edileceğidir. Kısacası, kentleşmenin 
ve onun sürdürülebilirlik yolunda bölgelerle olan olumlu etkileşiminin 
yönetilmesi, toplumlarımızın ve gezegenimizin geleceğini korumak için 
çok önemli olacaktır.

Şehirler ve bölgelerden kaynaklanan eylemler; aşağıdan yukarıya 
politika alternatifleri oluşturmakta, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme 
potansiyelini taşımakta ve insanları merkeze koymaktadır. SKH'leri 
hayata geçirmek, çevrenin ve dolayısıyla insanlığın yok edilmesinin 
önünü açmayacak yollarla, herkese yaşam fırsatları sunabilecek adil 
toplumlar yaratmak anlamına gelmektedir.

Yerel ve bölgesel yönetimler, kalkınmanın birçok farklı boyutu üzerinde 
etkisi olan ve köklü, sistemik değişimi sağlama potansiyeli taşıyan 
eylemlerin teşvik edilmesine öncülük etmektedir. Bu raporda ortaya 
konulduğu üzere, yerel gerçekliklerden kaynaklanan ve yine onlara 
uygun olan bu tür yerelleştirilmiş kalkınma stratejileri, küresel kalkınmayı 
dönüştürme süreci üzerinde de etkiye sahiptir ve bu da dolayısıyla 
sürdürülebilir yerel süreçleri güçlendirmektedir. Yerel kalkınmaya 
bölgesel bir yaklaşım getirmenin dönüşüm potansiyeli muazzamdır. 
Bununla birlikte, dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların büyüklüğü, 
SKH'leri yerelleştirme çabalarının hızlandırılmasını ve arttırılmasını 
önemli kılmaktadır. Bu zorluklar giderek daha acil hale gelirken, yerel ve 
bölgesel yönetimleri güçlendiren elverişli kurumsal ortamlar, gerektiği 
gibi eklemlenmiş çok düzeyli yönetişim mekanizmaları ve kaynakların 
yeterli şekilde mobilizasyonu da sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının 
hızlandırılması için giderek daha zaruri hale gelmektedir.

Tarihin kritik bir noktasında duruyoruz. 2030 Gündemi’nin ve SKH'lerin 
hayata geçirilememesi, siyasi bir kilometre taşına veya bir uzlaşmaya 
varamamaktan çok daha fazlasıdır. Bildiğimiz haliyle toplumların ve 
bölgelerin, tahmin edilmesi zor sonuçları olan uç noktalardaki tehlikeli 
çevresel ve sosyal dinamiklere itildikleri anlamına gelmektedir. 
Kentleşme ve uyumlaştırılmış bölgesel kalkınma, bu eğilimi tersine 
çevirmek için bir fırsattır; ancak bu fırsatın şimdi değerlendirilmesi 
gerekir. Yerel ve bölgesel yönetimler, küresel gündemlere giderek 
daha fazla dâhil olmakta ve bağlanmaktadır. Bununla birlikte, yerel 
eylemin potansiyelinden tam olarak yararlanmak ve SKH'lerin ve ilgili 
gündemlerin sahada gerçekleşmesini sağlamak için, aşağıdaki önerilerde 
özetlenen temel zorlukların acilen ele alınması gerekmektedir.

Gözlemler
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110 GOLD V RAPORU

4. Politika önerileri:
SKH'lerin yerelleştirilmesi 
yoluyla 2030 Gündemi’nin 
gerçekleştirilmesini 
hızlandıracak yol haritamız

Küresel gündemlerin gerçekleştirilmesi için 
gereken dönüşüm, ancak kalkınma modelimizin 
toplulukların hayallerine ve beklentilerine 
yanıt vermesi ve daha adil, daha eşit ve daha 
sürdürülebilir toplumlara ulaşmak için gerekli 
düzenlemelerin ve fedakârlıkların kolektif bir 
sorumlulukla yapılmasıyla meydana gelebilir. 

Küresel gündemler ya yerel olmalı ya da hiç 
olmamalıdır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tabanı, 
değişimi katalize etme ve dahiliyeti kaynakların 
verimli kullanımını ve sürdürülebilirliği sağlayacak 
hizmet sunumunu temin etme noktasında kritik bir 
rol oynamaktadır.   Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
tabanı, böyle bir dönüşümü büyütmenin ve 
hızlandırmanın bir aciliyet olduğunu hissetmektedir.

GOLD V Raporu’nun bulguları, Dünya Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) 
tarafından 2016 yılında kabul edilen “Bogota 
Taahhüdü ve Eylem Gündemi”ne ve Yerel ve 

Küreselleşmiş kentleşme döneminde, şehirlerin 
ve yerel ve bölgesel yönetimlerin eylemleri, 
küresel gündemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Farklı gündemler arasındaki karşılıklı ilişki, en açık 
şekilde yerel düzeyde kendini göstermektedir. 
Küresel gündemlerle ilgili olarak, 2030 
Gündemi’ne dair taahhütlerin doğru bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, Yeni Kentsel Gündem ve 

Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü'nün 
2017'den bu yana BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Üst Düzey Siyasi Forumu'na (HLPF) sunduğu yıllık 
raporlara dayalı olan politika önerilerine ilham 
vermektedir. 

Artan eşitsizliklerin, tehlikeye atılan 
ekosistemlerin ve insan dayanışmasını tehdit 
eden gerginliklerin olduğu mevcut bağlamda, 
GOLD V Raporu, ihtiyaçlara ve umutlara yanıt 
vererek topluluklara hizmet sunan temel bir 
aktörün çabalarını ortaya koymaktadır. Rapor, 
gezegenimizin sürdürülebilirliği için benimsenecek 
yeni vizyon kapsamında yeterli kaynaklarla 
donatılmış bir yerelleştirmenin oluşturabileceği 
etkiye dair olumlu bir mesajdır. Öneriler, yerel 
ve bölgesel liderlere ve onların kuruluşlarına, 
ortaklarımıza, ulusal hükümetlere, uluslararası 
kuruluşlara, sivil topluma, sosyal aktörlere ve aynı 
zamanda iş sektörüne yöneliktir.

Addis Ababa Eylem Gündemi’nin ilkelerinin tam 
olarak uygulanmasını gerektirmektedir;  bunlar 
da dolayısıyla Paris İklim Anlaşması’nın ve Sendai 
Afet Risk Azaltma Çerçevesi’nin temel önermesi 
olan üretim ve tüketim kalıplarının değişmesine 
esas teşkil etmektedir. Aşağıdaki öneriler, yerel 
ve bölgesel yönetimleri kalkınmaya yönelik 
alternatif bölgesel yaklaşımın itici güçleri olarak 
konumlandırmaktadır.

Yerel ve bölgesel yönetimler daha eşit 
ve sürdürülebilir bir dünyaya öncülük 
ediyor
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Yerel ve bölgesel
düzeylerde 
eylemler
Şehirlerimizde ve 
bölgelerimizde 2030 
Gündemi’nin yerelleştirilmesi 
için güçleri harekete geçirin

Yerel ve bölgesel yönetimler ve onların 
küresel ve bölgesel teşkilatları, SKH'lerin 
yerelleştirilmesine öncülük etmektedir. Şu anda 
ihtiyaç duyulan “kuantum sıçramasını” yapmak 
için yerel ve bölgesel yönetimlerin aşağıdaki 
adımları takip etmesi gerekmektedir:

• Tutarlı ve bütünleşik bir yaklaşımla, Paris 
İklim Anlaşması’nı ve Sendai Çerçevesi’ni göz 
önünde bulundurarak ve Yeni Kentsel Gündem 
ilkelerinden güç alarak SKH'leri, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin politikaları, programları, 
planları ve bütçeleri için referans çerçeve 
olarak kabul etmek. 

• Toplulukların daha fazla sahiplenmesini 
teşvik ederek ve politikalara hakiki yerel 
desteği sağlayarak hedeflerini güçlendirmek. 
Yerelleştirme sürecinin tanımlanması, 
uygulanması ve değerlendirilmesinde diğer 
yerel paydaşlarla “birlikte üretmek” kritik önem 
taşıyacaktır.

• Paylaşmak ve öğrenmek: Yerel ve bölgesel 
yönetim ağlarına katılarak eş düzeyli bilgi 
paylaşımı, uygulama alışverişi ve eğitime 
yatırım yapmaları gerekmektedir. SKH'lerin 
yerelleştirilmesini teşvik etmeye yönelik 
teknik yardımları ve desantralize iş birliğini 
desteklemek kilit noktadır.

• Bilim ile bağlantı kurmak: Araştırma kurumlarıyla 
ortaklıkları destekleme ve yerelleştirme sürecini 
uygulamak, değerlendirmek ve takip etmek için 
yenilikçi yollarla deneysel çalışmalar yapmak 
üzere “laboratuvarları” teşvik etme noktasında 
katalizör görevi görmelidir.

Barışın temelleri olarak 
müşterekleri, insan haklarını 
ve kültürü koruyun 

Tüm canlıların hayatta kalmasının yanı sıra 
barışın, kültürel çeşitliliğin ve insan haklarının 
korunmasını belirleyen küresel müştereklerin 
(biyolojik çeşitlilik, toprak, atmosfer, okyanuslar) 
korunması, güçlü bir yerel eylemi ve yerel ve 
bölgesel yönetimlerin aşağıdaki taahhütlere 
bağlılığını gerektirmektedir:

• İnsanlar ve doğa arasında ekolojik ve 
sistemik bir ilişkiyi teşvik etmek. Yerel ve 
bölgesel yönetimler “kentsel-kırsal sürekliliğin” 
uyumunu desteklemeli ve ormansızlaşmayı ve 
çölleşmeyi durduran birbirine bağlı politikaları 
güçlendirmelidir. Karalar, tatlı sular (hem 
yüzey hem de yeraltı suları) ve denizler dâhil 
olmak üzere mevcut koruma alanları ağını etkin 
bir şekilde yönetmeli ve özellikle geçimleri 
ormanların, suyun ve toprağın korunmasına ve 
iklim değişikliğinin azaltılmasına bağlı olan yerli 
nüfusun ve toplulukların refahını arttırmalıdır.

• İklim acil durumuyla proaktif bir şekilde 
mücadele etmek için sera gazı salınımlarının 
hayat boyu döngüsünü göz önünde 
bulundurarak, şehirlerde ve bölgelerde 
iklim nötralietsini sağlayın. Sosyo-ekonomik 
kalkınmanın çevresel bozulmadan ayrışması; 
iyi planlanmış kentsel kalkınmayı ve arazi 
yönetimini, doğal kaynakların ve atıkların 
sorumlu ve adil yönetimini ve aynı zamanda 
eşitsizliklerin azaltılmasını gerektirmektedir. 
Kaynak oluşturmak için fosil yakıtlardan 
çekilmek anlamına gelmektedir. En savunmasız 
toplulukların ve ekosistemlerin korunmasını 
hızlandırmak ve daha fazla azaltılamayan veya 
önlenemeyen salınımları dengelemek için bu 
doğrultuda yatırımlar yapılabilir.

• Paris İklim Anlaşması’nın maddelerinin 
uygulanması için Bölgesel Olarak Belirlenmiş 
Katkılar’ın (Teritorially Determined 
Contributions - TDC) Ulusal Olarak Belirlenmiş 
Katkılar’ı (Nationally Determined Contributions-
NDC) beslemesiyle oluşan kolektif çerçeve 
ile 21. yüzyılın sonua gelindiğinde küresel 
ısınmanın 1,5ºC'de tutulması için katkı sunmak. 
Küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin 2020 sonrası 
müzakerelerinin yanı sıra Uluslararası Sulak 
Alanlar Sözleşmesi ve Nesli Tehlike Altında Olan 
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme'yi desteklemek.

• Yerel şiddetin ana nedenlerini ele alarak ve 
ortadan kaldırılması için eğitimler vererek barışı 
ve kent diplomasisini teşvik etmek ve şehirlerde 
ve bölgelerde diyalog kültürünün inşasını 
mümkün kılan bir zihniyet oluşturmak. Kişiler 
arası şiddet, aşırılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
cinsiyete dayalı şiddet ve diğer hoşgörüsüzlük 
biçimleriyle mücadele etmeye yönelik tedbirler 
alarak şehirleri ve bölgeleri birlikte yaşama ve 
barış alanları olarak sunmak ve tüm vatandaşları 
kapsamak için önlemler almak.

• Kültürü; kalkınmanın dördüncü ayağı, yerel 
kimliğin temel unsuru, küresel dayanışmanın 
bir ögesi ve barış ve insan haklarının itici gücü 
olarak sunmak. Yerel sürdürülebilir kalkınmanın 
doğasında var olan bellek, miras, yaratıcılık, 
çeşitlilik ve bilgi üzerine yereli ilgilendiren 
kültürel politikaları ve programları teşvik etmek.

GOLD V RAPORU —— SONUÇLAR

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   111TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   111 3.02.2021   12:52:063.02.2021   12:52:06



112 GOLD V RAPORU

İnsan haklarını ve "Kent 
Hakkı" nı yerel gündemlerin 
merkezine koyun - “kimseyi 
geride bırakmamak” için 
kapsayıcı yerel politikaları 
güçlendirin

Çoklu boyutları göz önüne alındığında, aşırı 
yoksulluğun ortadan kaldırılması insan haklarının 
korunmasıyla ayrılmaz bir şekilde ilintilidir. Yerel 
ve bölgesel yönetimler; kaliteli temel hizmetlere, 
besleyici gıdalara, sağlık ve eğitime, ekonomik 
fırsatlara, barınmaya ve en savunmasız kişiler için 
afet riskinin önlenmesine evrensel erişim sunmak 
için “Kent Hakkı”nı kentsel ve bölgesel yönetişimin 
merkezine koymalıdır. Bunlar, bölgeselleşmiş yoksul 
yanlısı politikaların temel unsurlarıdır. Topluluklar 
ve toplum temelli kuruluşlarla ortaklıklar, özellikle 
kamu hizmetlerinin çok az sunulduğu yerlerde 
alternatif çözümler oluşturmak için etkilidir. Yerel 
ve bölgesel yönetimler, aşağıdaki taahhütlerde 
bulunmalıdır:

• Kadınlar, yerli halklar ve etnik azınlıklar, LGBTQIA+ 
bireyler, yaşlılar, gençler ve zihinsel ve fiziksel 
engelli bireyler başta olmak üzere herkese eşit 
fırsatlar sunmak amacıyla yerel düzeydeki ayrımcı 
yasal ve sosyal politikaları kaldırın. Statülerine 
bakılmaksızın göçmenlerin ve mültecilerin haklara 
ve hizmetlere erişimini kolaylaştırın.

• Özel politikalar, bütçeler ve yasal reformlarla 
cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin üstesinden 
gelin. Yerel ve bölgesel yönetimler, toplumsal 
cinsiyet rollerine yönelik değişen bakış açısı 
hakkında farkındalığı artırabilir ve eğitimi 
destekleyebilir. Karar verme forumlarında kadınlar 
eşit olarak temsil edilmeli ve eşit yetkilerle 
donatılmalıdır. Sağlık ve eğitime eşit erişimi 
savunan ve kadınların ev ekonomisindeki ve kayıt 
dışı ekonomideki rolünü kabul eden bölgelerde 
cinsiyete duyarlı politikaların yürürlüğe koyulması 
gerekmektedir. Cinsiyet eşitliğinin; sürdürülebilir 
kalkınma, çevrenin korunması ve sosyal adaletin 
ilerletilmesi açısından bir çarpan etkisi vardır.

• Herkes için yeterli barınma hakkının yerine 
getirilmesini destekleyin. Bu hak; karşılanabilirliği, 
yasal teminatı, yaşanabilirliği, erişilebilirliği ve 
kültürel yeterlilik standartlarını içermektedir 
ve “Kent Hakkı” çerçevesinde anlaşılmalıdır.   
Topluluklarla ortaklaşa yürütülen kapsayıcı konut 
politikalarını ve gecekondu iyileştirme girişimlerini 
teşvik edin ve zorla tahliyelerden kaçınmaya çalışın. 

• Politika sahipliğinin ve hesap verebilirliğin 
iyileştirilmesi için bir araç olarak Açık Yönetim 
İlkeleri’ni destekleyin.  Vatandaşların yerel 
karar alma süreçlerine katılımını, bilgiye erişimi 
ve toplulukların 2030 Gündemi’ni ve diğer 
gündemleri sahiplenmesini kolaylaştıran alanlar ve 
mekanizmalar oluşturun.

Sürdürülebilir, katılımcı 
kent ve arazi planlaması ile 
kentlerin ve bölgelerin birlikte 
oluşturulması sürecini yönetin 

Planlama, içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve 
sosyal sistemlerin bir sonucu olmalıdır. Planlama 
düzenlemeleri ve çerçevelerinde köklü reformlar 
yapılması, SKH’lerin yerelleştirmesinin ve Yeni 
Kentsel Gündem’in kritik bir parçasıdır. Bu 
reformlar, aynı zamanda, nitelikli profesyonel 
planlamacılar ve araştırmacılar yetiştirme 
ihtiyacını da içermektedir. Yerel ve bölgesel 
yönetimler, katılımcı kentsel ve mekânsal 
planlamayı yenileyerek, aşağıdaki adımları takip 
etmelidir: 

• Şehirlerin kapsayıcı boyutunu, iklim değişikliği 
uyumu ve azaltımını ve afet riskini önleme 
stratejilerini güçlendirmek ve kentsel ve 
bölgesel alanlar arasındaki bağlantıların 
faydalarını arttırmak için, Yeni Kentsel 
Gündem'de belirtildiği gibi, bir bütünleşik 
planlama yaklaşımı benimsemelidir. Kapsayıcı 
ve katılımcı planlama, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
şehir ve bölgelerin birlikte oluşturulmasında kilit 
kaldıraçlardır.

• Çarpıl kentleşmeyi azaltmak ve daha masraflı 
olan iyileştirme çalışmalarını önlemek için 
uyarlanmış yaklaşımlarla hızlı kentleşmeye yanıt 
vermek üzere kapasitelerini geliştirmeli ve yerel 
uzmanlığı korumalıdır. Acil eylemlerin çoğuna, 
hızlı kentsel büyümenin yoğunlaştığı bölgelerde 
(Sahra Altı Afrika ile Güney ve Güneydoğu Asya) 
ihtiyaç duyulmaktadır.

• Özellikle kıyı bölgelerinde ve Gelişmekte Olan 
Küçük Ada Devletleri’nde (SIDS) yaşayan yerel 
toplulukları ve özellikle savunmasız nüfusu 
kapsayacak kentsel dirençlilik ve afet riskine 
hazırlık çalışmalarını arttırmalıdır.

• Merkez-çevre ayrımlarını azaltmak, daha 
kompakt ve toplumsal anlamda karma 
mahalleleri desteklemek, eşitsizlikleri azaltmak 
ve kentsel ayrımcılığı önlemek için “çok 
merkezli” kentsel kalkınmayı teşvik etmeye 
katkıda bulunmalıdır.

• Kapsayıcılığı artırmak ve kentsel mirası ve kültürü 
korumak için kamuya açık alanlar oluşturmalı 
veya mevcut alanları korumalıdır. Bunları 
yaparken, aynı zamanda, sürdürülebilir kentsel 
kalkınmaya yönelik yaratıcılığı teşvik edecek 
yenilikçi çözümler bulmalıdır.

• Çarpık kentleşmeyi kontrol altına almalı, işe 
gidip gelme sürelerini azaltmak için ev ve iş 
yerleri arasındaki mesafeyi azaltmalı ve sera gazı 
salınımlarını azaltmak için alternatif ve güvenli 
hareketlilik biçimlerine (yürünebilir şehirler dâhil) 
erişimi teşvik etmelidir. Kentsel ve mekânsal 
planlama yenilenebilir enerjinin dönüştürücü 
kullanımının önünü açabilir ve kamu altyapısını 
ve alanlarını yeşillendirerek, hava ve atık 
kirliliğini azaltarak ve sel, kuraklık veya kentsel ısı 
adası etkileri gibi riskleri azaltarak şehirlerin ve 
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bölgelerin ekolojik ayak izini azaltabilir. 

• Şehir çevresindeki yerleşim alanları ve kırsal 
alanlarla ilişkileri iyileştirmeli, arazi bozulumunu 
önlemeli ve gıda güvenliğini ve çiftçilerin geçim 
kaynaklarını iyileştirmelidir.

• Şehrin tatlı su teminini sağladığı yukarı havza 
alanları gibi doğal koruma alanlarının ve 
ekosistem hizmetlerinin yönetimini geliştirmeli 
ve ağaçlandırmayı teşvik etmelidir.

Kentlerde ve bölgelerde 
sürdürülebilir ve kapsayıcı 
kamu hizmetlerine erişimi 
iyileştirin

Yerel ve bölgesel yönetimlerin evrensel erişimi 
temin edecek bütünleşik ve sistemik bir yaklaşım 
geliştirmeleri gerekmektedir. Bu, güvenli içme 
suyu ve hıfzıssıhhadan, kaliteli eğitim ve sağlığa, 
düşük maliyetli ve sürdürülebilir kamusal 
hareketliliğe, bütünleşik atık yönetimine ve 
düşük maliyetli ve temiz enerjiye evrensel erişimi 
içermektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

• Özellikle büyüme baskılarının olduğu yerlerde, 
ekonomik ve mekânsal genişlemeyi yönetmek 
için uzun vadeli yatırım stratejilerini de içeren 
kentsel arazi kullanım planlarının yanı sıra altyapı 
planları geliştirmek.

• Kentsel altyapıların çevresel etkilerini azaltmak 
ve toplulukların dirençliliğine katkıda bulunmak.

• Büyükşehirleri, şehirler, şehirleri çevreleyen 
alanlar veya kırsal alanlardaki komşu belediyeler 
fark etmeksizin tüm bölgeleri kapsayacak 
yeterli kalitede hizmet sunumu sağlamak için iş 
birliklerinin kurulmasını temin eden belediyeler 
arası iş birliğini ve belirli mekanizmaları 
desteklemek.

• Yeni desantralize teknolojilerden yararlanarak 
ve yeni evrensel hizmet ortak üretim modellerini 
keşfederek uygun fiyatlı hizmetlere erişimi 
garanti etmek, temel hizmet sağlayıcıları 
olarak küçük ölçekli işletmeleri desteklemek ve 
hizmetlerin kalite denetimini geliştirmek ve 
kayıt dışı ekonomiyi kamu hizmeti sunumunun 
organizasyonuna yerleştirmek.

• Temel kamu hizmetlerinin yönetimini, sunumunu 
ve şeffaflığını geliştirmek ve ortak yapım ve ortak 
yönetim için yenilikçi ortaklıkları kolaylaştırmak

İşlerin geleceğine ve yerel 
ekonomik kalkınmaya 
odaklanın 

Yoksunlukları sürdüren, eşitsizlik yaratan, 
evrensel ortak varlıkları tüketen ve çevreye 
geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar verme 
tehdidini taşıyan bir mal ve hizmet üretim, 
tüketim ve ekonomik büyüme modellerinden 
acilen uzaklaşılması gerekmektedir. Bu nedenle, 
yerel ve bölgesel yönetimler tarafından yapılması 

gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

• Şehirlerin ve bölgelerin özel ihtiyaçlarına ve 
bağlamlarına göre uyarlanmış, sürdürülebilir bir 
sosyo-ekonomik kalkınmanın oluşturulmasına 
yardımcı olan yerel ekonomik kalkınmayı teşvik 
etmek ve sorumlu sürdürülebilirlik standartlarına 
saygıyı ve insana yakışır işi temin etmek.

• Bir hak olarak Kaliteli yerel istihdama öncelik 
vermek ve kadınlar, gençler, etnik ve dini 
azınlıklar ve engelli bireyler de dâhil olmak üzere 
belirli grupların kırılganlıklarına ve karşılaştıkları 
engellere yanıt veren kapsamlı politikalar 
hazırlamak. Aynı şekilde, statülerine bakılmaksızın 
tüm göçmenleri içine alacak kapsayıcı çözümler 
bulmak ve yereldeki uzmanlığı (know-how) ve el 
sanatlarını korumak, yaymak ve geliştirmek için 
kuşaklararası bilgi aktarımını kolaylaştırmak.

• Yerel kapasiteleri geliştirmek ve büyütmek için 
teknolojiye ve doğaya dayalı endüstriler dâhil 
olmak üzere yerel yenilikçiliğe yönelik alanlar 
yaratmak, yerel girişimlerle sinerjiler oluşturmak, 
sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunan küçük 
ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemek ve 
yerel ortamlarında istihdam yaratmak, sektörler 
ve bölgeler arasındaki ve içindeki üretken 
kümelere ve iş birliği stratejilerine itici güç 
vermek.

• Yeni teknolojilerin ve e-platformların 
düşük kaliteli istihdamı pekiştiren bölünmeyi 
genişletmediğinden veya toplulukların 
sosyal uyumunu, bağlanabilirliğini ve refahını 
desteklemeyen sömürücü üretim sistemlerini 
ayrıcalıklı kılmadığından emin olmak. İnsanların 
gizliliğini korumak için politikalar geliştirmek ve 
geleneksel yerel küçük işletmeleri teşvik etmek.

• Dairesel ve yeşil ekonomiye geçiş gibi alternatif 
ekonomik modellerin teşvik edilmesi; sosyal 
ve işbirliğine dayalı ekonomiyi ve sürdürülebilir 
turizmi desteklemek. Çevresel etkiyi en aza 
indirirken, sağlığa zarar vermeyen bölgesel gıda 
sistemlerine geçişi desteklemek ve çevresel 
ayak izini azaltma çabalarını desteklemek.

• Kayıtdışı ekonominin kentsel dokuda oynadığı 
kritik rolü tanımak. Bu katkı ve kayıt dışı ekonomi 
faaliyetlerinde çalışanların sayısının artması 
nedeniyle (dünya çapında kadınların 'fazla temsil 
edildiği' iki milyardan fazla insan olduğu tahmin 
edilmektedir), yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kayıt dışı ekonomideki girişimcilere yardımcı 
olmak için gerekli adımları atmaları ve onları 
desteklemeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda 
atılacak adımlar, girişimcilerin faaliyetlerini sosyal 
ekonomiye ve dayanışma ekonomisine doğru 
geliştirmelerine ve sosyal korumaya erişimi 
kolaylaştıracak mekanizmaların oluşturulmasına 
yönelik destekleri kapsamalıdır.

• Yerel ve bölgesel yönetimlerin kendi politika 
önceliklerini belirleme özerkliğine saygı 
gösterirken, kamu alımlarının dönüştürücü 
gücünü seferber etmek için uygun koşullar, 
kapasiteler ve güven yaratın. Bu; sürdürülebilir 
ve insana yakışır iş politikalarının ve adil, emekçi 
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dostu ve çevreci maddelerin yaygınlaştırılması 
ve uygulanması ve şeffaf kamu sözleşmeleri 
ile kamuyu aydınlatma kültürünün teşvik 
edilmesiyle yapılmalıdır.

Küresel ve ulusal 
düzeylerde 

SKH'leri yerelleştirmek 
için küresel-yerel hareketi 
destekleyin. Yerelleştirme, 
SKH'lerin uygulanması 
için ulusal sürdürülebilir 
stratejilerin temel direği 
olmalıdır

2030 gündemlerinin zamanında hayata 
geçirilmesi için değişim ivme kazanması ve 
daha cesur olunması gerekmektedir. Ulusal 
yönetimler ve uluslararası kuruluşlar, yerel 
ve bölgesel yönetimler ve yerel ve bölgesel 
yönetim ağları ile iş birliği içinde çalışmalı ve 
yerelleşmeyi yaygınlaştırmak için “bütüncül 
devlet” ve “bütüncül toplum” ortaklıklarını 
güçlendirmelidir. Ulusal hükümetler:

• Yerel ve bölgesel yönetimlerin ve yerel aktörlerin 
katılımını arttırmak, bölgesel sürdürülebilir 
kalkınmayı hızlandırmak ve yaygınlaştırmak 
için güçlü yerelleştirme stratejilerini 
sürdürülebilir kalkınma stratejilerine ve eylem 
planlarına entegre edin (veya mevcut stratejileri 
güçlendirin). Yerelleştirme stratejileri, ulusal 
düzeyden yerel düzeye, tüm plan, program ve 
bütçelerde yaygınlaştırılmalıdır.

• 2030 Gündemi, SKH'ler, Paris İklim Anlaşması 
ve Yeni Kentsel Gündem arasında koordineli 
stratejiler geliştirmek zorunludur. Hiçbir 
gündem tek başına ele alınamaz. Ulusal 
sürdürülebilir kalkınma planları, Paris İklim 
Anlaşması’na yapılan Ulusal Olarak Belirlenmiş 
Katkılar’ın (NDC), ulusal kent politikalarının 
ve diğer stratejik planların; sektörel olarak 
bölünmüş stratejilerin önüne geçmek, kaynak 
tahsisini iyileştirmek ve küreselden yerele tüm 
düzeylerdeki uygulamaları arttırmak için birbirine 
eklemlenmesi gerekmektedir.

Yerelleştirmeye yönelik 
“elverişli kurumsal ortamı” 
oluşturun – güçlü yerel ve 
bölgesel yönetimler ve 
yerelleştirmeyi destekleyici 
yeterli finansman akışları 
olmazsa olmazdır

Etkili desantralizasyon politikaları, yerel ve 
bölgesel yönetimleri güçlendirmek ve SKH’lerin 
yerelleştirilmesini desteklemek için esastır. 
Etkili desantralizsyon ilkeleri, 2007 yılında BM-
Habitat Yönetim Konseyi tarafından kabul edilen 

Uluslararası Desantralizasyon Kılavuzu’nda 
tanımlanmıştır.

• Yerel ve bölgesel yönetimlerin, halkların 
taleplerine cevap vermek, ulusal politikaları 
ve SKH'leri yerel bağlama uyarlamak için 
yerel özerklik ve yerindenlik ilkelerine saygı 
göstermesi gerekmektedir. Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin SKH'leri yerelleştirme ve herkesin 
temel hizmetlere erişimini sağlama potansiyelini 
ortaya çıkarmak için acil eylemlere ihtiyaç vardır.

• Temel sosyal hizmetlere erişim, BM tarafından 
kabul edilen evrensel bir ilkedir ve insani 
gelişmenin yapı taşıdır. 2030 Gündemi’nin 
temel amaçlarından biri olan “hiç kimseyi 
geride bırakma” ilkesinin hayata geçirilmesi 
için çoğu ülkenin yasal çerçevesinde doğrudan 
veya paylaşılan sorumluluklar olarak tanımlanan 
herkese kaliteli temel hizmetleri ulaştırma 
görevini yürütmeleri yönünde yerel ve bölgesel 
yönetimlerin desteklenmesi ve sorumlu tutulması 
gerekmektedir.

• Addis Ababa Eylem Gündemi (paragraf 34) 
tarafından kabul edildiği üzere, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin mali yetki ve kapasitelerinin, 
güçlendirilmiş vergi sistemlerine ihtiyacı vardır. Bu 
doğrultuda; arazi ve mülklerin katma değerlerinin 
bir kısmını elinde tutma yetkisi, yönetim 
düzeyleri arasında adil, düzenli ve öngörülebilir 
ödenekler yoluyla ulusal mali gelirlerin daha iyi 
paylaşımı ve sürdürülebilir kamu hizmetlerine 
ve altyapılarına yatırım yapma imkanı tanıyan 
sorumlu borçlanma olanaklarına erişim başta 
olmak üzere çeşitli reformlar gerekmektedir. 
Enerji geçişini hızlandırmak ve “kirleten öder” 
ilkesini finansman çerçevelerine dâhil etmek için 
çevre vergileri dikkate alınmalıdır. Denge fonları; 
“hiçbir bölgeyi geride bırakmadan” kaynakların 
tüm bölge genelinde yeterli şekilde yeniden 
dağıtılmasını sağlamak, aracı şehirlere ve küçük 
kasabalara özel önem vermek ve daha dengeli 
ve “çok merkezli” kentsel sistemleri teşvik etmek 
için ayrıca gereklidir.

• Ulusal ve uluslararası sürdürülebilir yatırımları 
şehirlere ve bölgelere doğru harekete geçirmek 
için ulusal politikalar ve yasal çerçeveler gözden 
geçirilmelidir. Uygun aralıklarda borç finansmanı 
seçeneklerinin yerel ve bölgesel yönetimlerin 
erişimine açık hale getirilmesi gerekmektedir; 
bu seçenekler, çoklu finansman kaynaklarını ve 
yenilikçi finansal araçları dikkate almalıdır. Dikey 
olarak hizalanmış Ulusal Katkı Beyanları’nın 
yatırım planlarını benimsemek ve Yerel ve 
bölgesel yönetimlerin iklim ve yeşil fonlara 
erişimini açmak veya kolaylaştırmak da gereklidir.

• Dönüştürücü projelerin bankaca geçerlilik ve 
kredibilite standartlarına ulaşmasında şehirleri 
destekleyen kuruluşların mevcudiyeti esastır 
ve belirli fonlar aracılığıyla veya potansiyel 
sermayedarlar ile şehirleri buluşturarak finansman 
açıklarını kapatmak ve eşleşme fırsatlarını arttırmak 
için güçlü bir destek ve liderlik gerektirmektedir. 
Halihazırda yürürlükte olan bir sonraki aşama ise 
BM Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) ve UCLG 
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tarafından, Kentsel Kalkınma Küresel Fonu'nun 
desteğiyle oluşturulan Uluslararası Belediye 
Yatırım Fonu gibi şehirlerin ve bölgelerin farklı 
kapasitelerine göre uyarlanmış çeşitli finansal 
mekanizmaların desteklenmesidir.

• “Karma finans'” vaadi ancak yeterli düzenleyici 
çerçevelerin oluşturulması ve yerel ve bölgesel 
yönetimlerin özel sektörle ortaklık kurmalarının 
desteklenmesiyle yerine getirilebilir. Bu 
ortaklıklar, her iki tarafa da fayda sağlamalı ve 
vatandaşların gereksinimlerinin önce geldiği 
ve yoksul ve savunmasız grupların “geride 
bırakılmayacağı” yapılan sözleşmelerde açıkça 
belirtilen hususlar olmalıdır. 

SKH'lerin yönetişiminin 
ve yerelleştirme sürecinin 
güçlendirilmesi için tüm 
yönetim düzeylerinin, sivil 
toplumun ve kilit paydaşların 
etkin katılımı zorunludur
 
Güçlü ortaklıklar ile yerel ve bölgesel 
yönetimlerin, sivil toplumun, özel sektörün, 
sosyal ortakların ve akademinin SKH’lerin 
uygulanma süreçlerine katılımı, SKH'lerin 
ihtiyaç duyduğu “bütüncül devlet” ve “bütüncül 
toplum” yaklaşımlarının gerçekleştirilmesi için 
kritik öneme sahiptir. Politika tutarlılığının ve 
kurumsal tutarlılığın hem içeride hem de dışarıda 
sağlanması da çok önemlidir. Tüm paydaşların 
aktif ve işbirlikçi katılımı olmadan, SKH'ler iddialı 
hedefler olarak kalmaya devam edecektir.

• SKH'lerin uygulanması için yerel ve bölgesel 
yönetimlerin ve paydaşların ulusal koordinasyon 
mekanizmalarına etkin bir şekilde dâhil edilmesi 
açısından ulusal düzeyde yapılacak çok şey 
vardır. Sınırlı istişareler ve koordinasyonsuz 
karar verme süreçleri, SKH'lerin alt hedeflerinin 
hayata geçirilmesi için gerekli olan politika 
tutarlılığını engellemekte ve yerel sahiplenmeyi 
azaltmaktadır.

• Entegre ulusal planlama sistemleri, işlevsel çok 
düzeyli yönetişim sistemlerinin merkezinde 
yer almaktadır ve ulusal hükümetler, yerel ve 
bölgesel yönetimler ve yerel paydaşlar arasındaki 
koordinasyonun arttırılması için yenilenmesi 
gerekmektedir. Güçlü yerel girişimlerle 
ulusal stratejileri aktif iş birliği içinde bir araya 
getiren yeni bir planlama yaklaşımı, kalkınma 
politikalarını yeniden düzenleyebilir, yerel 
eylemleri canlandırabilir ve kurumsal yeniliği 
teşvik edebilir. Bu iş birliğinin yerindenlik ilkesi 
temelinde kurulması gerekmektedir.

• Karar vericiler olarak yerel ve bölgesel 
yönetimlerin, Ulusal Katkı Beyanları’nın 
tanımlanması, uygulanması ve takibi süreçlerine 
ve Yeni Kentsel Gündem'in uygulanmasına ilişkin 
ulusal stratejilere dâhil edilmesi gerekmektedir. 
92'den fazla ülke tarafından kabul edilen 
(veya kabul edilme sürecindeki) ulusal kent 

politikalarının, kentleşmenin kümülatif 
faydalarından yararlanılması ve SKH’lerin 
uygulanmasını destekleyecek sektörler arası 
sinerjilerin belirlenmesi için ulusal kalkınma 
stratejilerine entegre edilmesi gerekmektedir. 

• Ulus-altı düzeydeki yatay iş birliği (ör. Belediye 
içi ve belediyeler arası iş birliği), kentsel-kırsal 
ortaklıkların geliştirilmesi ve büyüyen metropol 
alanların yönetiminin güçlendirilmesi için 
yeterli yönetim mekanizmalarına, araçlarına ve 
maliye politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu 
koordinasyon, aynı zamanda, hizmet sunumuna 
ve nehir havzalarının ve çevresel kaynakların 
yönetimi gibi güçlendirilmiş ve yetki alanlarını (ve 
genellikle idari sınırları) aşan eylemler gerektiren 
kilit çevre konularına yönelik bölgeler arasındaki 
bağlantıları ve iş birliğini güçlendirecektir.

SKH'ler de dâhil olmak 
üzere küresel gündemlerin 
yerelleştirilmesinin 
izlenmesine, 
değerlendirilmesine ve etki 
ölçümüne yönelik ayrıştırılmış 
verilerin üretimini ve 
yaygınlaştırılmasını destekleyin

• Yerel ve bölgesel yönetimlerin SKH'lerin 
uygulanmasına ilişkin küresel ve ulusal izleme 
ve raporlama süreçlerine katılımı çok önemlidir 
ve geçici istişarelerle sınırlandırılmamalıdır. 
Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları (VNR'ler) 
sürecinin, bölgelerin ve yerel aktörlerin bu 
süreçteki sesi olan yerel ve bölgesel yönetimlerin 
tam katılımını sağlayacak şekilde iyileştirilmesi 
gerekmektedir.

• Parçalı raporlama sistemleri, SKH'lerin farklı 
yönetim düzeylerinde sahiplenilmesinin ve 
kurumsallaştırılmasının önünde engel teşkil 
etmektedir. Yerel raporlama kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve veri boşluğunun kapatılması 
özel bir ilgi ve destek gerektirmektedir. 
Ayrıştırılmış ve yerelleştirilmiş verileri 
tanımlayacak ve toplayacak ulusal ve yerel 
kapasiteler, tüm yönetim düzeylerindeki planlama 
süreçlerinin gerçekçi hedefler üzerine kurulması, 
etkili uygulamaların izlenebilmesi ve hesap 
verebilirliğin ve vatandaş takibinin sağlanabilmesi 
için SKH yerelleştirme stratejilerinin bir parçası 
olmalıdır.

• Ulusal izleme sürecine ve küresel müzakerelere 
katkıda bulunan ve yerel ve bölgesel yönetimler 
arasında bilgi paylaşımını ve benzer uygulamaları 
teşvik eden Gönüllü Yerel Değerlendirme 
Raporları (VLR'ler), özel desteğe ve tanınmaya 
ihtiyaç duyan fırsatlardır.

GOLD V RAPORU —— SONUÇLAR
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116 GOLD V RAPORU

Yerel ve bölgesel yönetimler 
ile sivil toplumu bir araya 
getiren bir küresel yönetişim 
sistemi, küresel gündemlerin 
uygulanmasını hızlandıracaktır 

• Sürdürülebilir Kalkınma için BM Üst Düzey Siyasi 
Forumu'nun (HLPF), farklı paydaşların katılımının 
arttırılması ve gerçek yeniliğin ve öğrenmenin 
sağlanması için yeniden şekillendirilmesi 
gerekecektir. HLPF, çok taraflı iş birliğini ve 
ortaklıkları güçlendirecek ve taahhütler, politika 
anlaşmaları ve uygulama süreçleri üzerinde 
gerçek denetimi sağlayacak ve diyaloğa, bilgi 
ve tecrübe paylaşımına olanak tanıyacak etkili 
bir çok taraflı ve çok paydaşlı platform olmalıdır.

• Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu’nun, 
yerel ve bölgesel yönetimler, BM Üye Devletleri 
ve BM sistemi arasındaki etkileşimlerin sağlandığı 
kritik bir platform olarak güçlendirilmesi çok 

önemlidir. Ayrıca, "Seville Taahhüdü’nde” 
önerildiği üzere,  çok düzeyli diyalogların yerel-
küresel liderliği güçlendirmesi gerekmektedir.

Kıta düzeyinde, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
bölgesel forumlara (ör. Bölgesel BM Komisyonları 
tarafından ortaklaşa düzenlenen Sürdürülebilir 
Kalkınma Bölgesel Forumları), çok paydaşlı 
platformlara (ör. Avrupa platformu) ve alanlara 
(ör. kentsel forumlar) artan katılımı, SKH’lerin 
yerelleştirilmesinin teşvik edilmesine ve yerel 
ve bölgesel yönetimlerin SKH'lerin ve ilgili 
gündemlerin izlenmesine aktif katılımına yönelik 
politika paylaşımını arttıracaktır. 
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Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Forumu’ndaki katılımcılar HLPF, 
16 Temmuz 2018, New York 
(fotoğraf: UCLG-CGLU/Joel 
Sheakosk, bit.ly/31UjlHR).
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Yerelleşme ve Yerel Demokrasi Üzerine
Beşinci Küresel Rapor 

Küresel Gündemlerin 
Yerelleştirilmesi
Yerel eylem bölgeleri ve toplulukları nasıl 
dönüştürüyor?

Temmuz 2019'da, SKH’lerin uygulanması sürecinin ilk dört yıllık 
döneminin sonunda, 2030 Gündemi'nin değerlendirme raporu, 
“retorik ve eylem arasında bir uçurum” olduğunu vurgulamıştır. 
Yapılan değerlendirmeler, mevcut hızla, 2030 yılına kadar 
SKH'lerin hiçbirine ulaşılamayacağının altını çizmektedir. Küresel 
Demokrasi ve Desantralizasyon Küresel Raporu’nun beşinci 
sayısı (GOLD V), küresel gündemlerin 2016'dan bu yana en az bir 
defa Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporu sunan 142 ülkedeki 
(dünya nüfusunun %86'sını oluşturmaktadır) uygulamalarına 
ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı olarak incelemektedir.

Bu değerlendirmeleri tamamlamak üzere GOLD V, küresel 
gündemlerin yerelleştirilmesine ilişkin süreçlerin ve özellikle 
desantralizasyonun ve çok düzeyli yönetişimin bu süreçlere nasıl 
katkıda bulunduğunun güncel küresel bir haritasını sunmaktadır.
GOLD V Raporu, daha eşitlikçi, adil ve sürdürülebilir toplumların 
elde edilmesi için kolektif bir sorumluluk duygusunun meydana 
getirilmesinde, yerel ve bölgesel yönetimlerin mevcut kurumsal 
çerçeveler içinde koordinasyon mekanizmalarına ve izleme ve 
raporlama süreçlerine katılımının ne kadar önemli olduğunun 
altını çizmektedir.

GOLD V, küresel gündemlerin temel unsurlarının yerel 
düzeyde nasıl birbirine bağlı olduğunu göstermektedir. Daha 
sürdürülebilir bir sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel kalkınma 
için şehirlerin ve bölgelerin kritik unsurlar olarak rolüne dikkat 
çekmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimler yerelleştirme 
sürecine ortak olmalı ve hesap verme sorumluluğu üstlenmelidir. 
Artan eşitsizlikler, tehlike altında olan ekosistemler ve insan 
dayanışmasını tehdit eden uzun süreli gerilimler bağlamında, 
GOLD V Raporu, küresel gündemlerin yerel olmasını ve aksi 
takdirde -tek kelimeyle- olamayacağını belirtmektedir.

Rapor, sürdürülebilir hedeflerin tamamen bölgeselleştirilmiş 
stratejik politikaları, elverişli kurumsal ortamları ve siyasi yol 
haritalarını gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Yerelleştirilmiş 
politikalar ve eylemler, yerel potansiyellerden tam olarak 
yararlanabilmeleri için yerel paydaşların katılımlarını 
güçlendirmektedir. Dünya çapındaki meslektaşların desteğiyle, 
bu politikalar, SKH’lerin uygulanmasına yönelik bölgesel teşvikin 
geliştirilmesine ve artmasına yardımcı olmaktadır.  

Rapor, toplumlarımız için yeni bir sürdürülebilirlik vizyonunun 
temel parçası olacak, yeterince kaynak tahsisi sağlanmış  
yerelleştirmenin etkisine dair umut dolu bir mesaj taşımaktadır.  
Kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetişimin güçlendirilmesi yoluyla 
yerel girişimlerin desteklenmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi 
için çözülmesi gereken acil sorunlara ilişkin benzersiz bir 
bakış açısı sunmaktadır. Ayrıca, dünya çapındaki yerel ve 
bölgesel yönetimlerin, yerel ve bölgesel yönetim ağlarının 
ve birliklerinin, değişimi harekete geçirmek üzere politika 
yanıtlarına katkıda bulunma taahhüdünü desteklemektedir. 
Şehirler ve bölgeler, etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir kamu 
kurumlarını ve politikalarını meydana getirme ve toplumsal 
sözleşmeyi yeniden başlatmak ve vatandaşların kamusal eyleme 
olan güvenini arttırmak için haklara dayalı güçlü bir yaklaşım 
geliştirme noktasındaki rollerinin farkındadır.

Sponsoluğunda:

Desteğiyle:

Kolaylaştırıcılığıyla:

Özel katkılarıyla:

TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   120TR-RESUMEN EJECUTIVO-V11_SK_egg.indd   120 3.02.2021   12:52:133.02.2021   12:52:13


